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PRÍHOVOR
Prvé tohtoročné číslo

Móda revue sme pripravo-

vali v predstihu, keďže

sme chceli, aby sa vám

dostalo na stôl hneď

v prvé februárové dni.

Priznám sa, mali sme určité obavy. Jednak či

stihneme spracovať všetky trendové články, pre-

tože medzinárodné výstavy sa konajú práve na

sklonku januára. S radosťou oznamujem – stihli

sme a ja verím, že trendy, ktoré vám prinášame

budú pre vás inšpiráciou. Obavy sme mali aj

z toho, či sa nám na tento rok „nazbiera“ dosť

predplatiteľov. Opäť s úsmevom oznamujem –

nazbieralo sa, a tak sa chcem poďakovať všet-

kým skalným a takisto aj našim novým priazniv-

com. Do tretice (neviem prečo, ale vždy to tak

býva...) sme s obavami konštatovali, že viaceré

firmy viac či menej zatvárajú svoje marketingové

kohútiky, poniektoré dokonca majú na tento rok

úplnú odstávku. Vďaka tej prvej skupine a najmä

prílivu nových (dúfam) šťastných inzerentov je

však aj táto obava zažehnaná, a tak môžem

pokojne použiť chorvátsky pozdrav – Dobro došli.

My k vám - s novými informáciami, naši inzerenti

k vám - s novými ponukami. Nuž a nové budú aj

dátumy vydania Móda revue v tomto roku.

Aprílové a júnové vydanie vám prinesieme ako

rozšírené dvojčíslo už v máji, potom sa znova

„stretneme“ v auguste a záver roka zavŕšime roz-

šíreným novembrovým vydaním. Navyše Vám

budeme k dispozícii aj 7 dní a 24 hodín

v každom týždni tohto roku, a to na našej novej

adrese www.modarevue.com. 
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Pre moletky sa 
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sa budú predlžovať, ale budú priliehavé „na telo“,
košele a blúzky budú zdobené prvkami
z babičkinej truhlice. Nohavice sú rovné, ale obja-
via sa dosť široké typy alebo znovu objavené
mrkvové strihy. Novinku tvoria sukne naberané do
pása. Dôležitou časťou šatníka tejto skupiny budú
pletené odevy – v prvom rade kardigany, minišaty
a predĺžené svetre. Rustikálny vidiecky štýl doplnia
„hrubé, ručne pletené“ športové svetre s nórskym
vzorom. 

Farba sa sústredila do svetlých pastelov, ako je
medová béžová a hnedá, olivová, terakotová
a škoricové odtiene. 

Z materiálov sa využijú teplé, ľahké česané
menčestre, pracie kordy, zamaty, šetlendy, fla-
nely, bavlnené plátna, kožušiny, jemné kože,
semiše, ale aj splstené vlny, džerseje

a hrubé úplety. Novodobá romantika si za
doplnky zvolila mäkké krátke aj vysoké
kozáčky, široké opasky, dlhé šály, fol-
klórne čiapky.

GEOMETRIA
V POHYBE

Mestský štýl tejto skupiny
má moderný náboj, náladu, ale
tiež nečakanú dávku novej ele-

gancie. Siluety sú geometrické,
často s asymetrickým rieše-

ním, ale aj s konštrukčnými
krivkami či zaoblením.
Saká sú dlhšie, nohavice
a sukne sa skracujú, veľ-
mi krátke nohavice nie sú
výnimkou. Nosia sa však cigare-
tové nohavice alebo legíny, práve
tak ako sukne, ktoré svojím strihom
môžu rozšíriť boky do nezvyčajných
zaoblenín. Veľmi štíhle pánske košele
budú predĺžené a prepásané alebo bu-
dú vyčnievať z kratšieho pulóvra. Aj tu-

niky sa predlžujú, predný diel môžu mať
geometricky nariasený, práve tak ako

puzdrové, strihovo náročne riešené šaty.
Nohavice budú cigaretové alebo v rôznych
modifikáciách so zníženým sedlom, prípad-
ne ako jazdecké typy. 

Súčasná dámska móda má mnoho polôh
a ponuka pre jednotlivé skupiny typov a záujmov
je široká. Zahŕňa novodobú romantiku a nostalgiu,
prísnu geometriu, sochársku štylistiku, chaotické
miešanie všetkého, túžbu po folklóre aj historické
návraty do jednotlivých desaťročí 2. polovice minu-
lého storočia, tajomnú mystiku aj cestovné nálady. 

NOVODOBÁ ROMANTIKA
Siluety budú štíhle, čiastočne rozviate, pretrvá

empírový strih šiat s krátkymi
i dlhými sukňami aj tuník. Saká

TRENDY
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Dámska konfekcia na jeseň a zimu 2011/2012

D-CLUB, FOTO MBFW BERLÍN 2011 A ARCHÍV AUTORKY

Dámska módna konfekcia čerpá inšpirácie z mnohých zdrojov. Vďaka globálnemu trhu
sa módne novinky objavia prakticky v rovnakom čase v Miláne, New Yorku, v Tokiu aj
v Šanghaji. Ide o totožné formy, čiastočne sa môžu líšiť farebnosťou či dotykom lokálneho
folklóru alebo vzhľadom. 

Ohňostroj nápadov
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Farby zahrňujú sivé odtiene, fľaškovú zelenú,
tmavohnedú, modrú, čiernu v spojení s bielou
a ako farebný akcent sa objaví červená, jasná
modrá, fialová a tyrkysová. 

Mestský štýl uprednostní zo vzorov
prúžky, rebrovanie, diagonálne kresby,
kára a vzory z pánskej klasiky. Ako

doplnky sa využijú kože-

né opasky, veľké kabelky, čižmy nad kolená, cvoč-
ky, gombíky, reťaze a kovové zipsy. 

EXCENTRICKÉ ÚLETY
Exhibícia, provokácia, absencia miery, kom-

binácie na hranici všeobecne uznávaného vku-
su. Tak by sa dala charakterizovať skupina, ktorá
zmieša všetko do jedného celku, ktorý pokojne
môžeme nazvať miš-maš. Prečo nie. Mnohé, najmä
mladšie vekové skupiny takáto zostava baví
a vyjadrujú tým aj svoje postoje. Vzniknuté „kong-
lomeráty“ budú mať koniec koncov aj svoju este-
tickú hodnotu, iné budú odevným gýčom, niek-
toré zapadnú do kategórie „strašiak v poli“
a nielen tam...

Toto vyjadrujú aj farby, ktoré sú jasné – zla-
tá, červená, ostrá zelená, tyrkysová, čierna. Ale
možno tu využiť širokú paletu vrátane neutrá-
lov. Z materiálov táto skupina uprednostní
brokáty, žakár, zamaty, hladké a lesklé
typy, kovové efekty a iné. Zo vzorov sa
do jedného celku dajú poskladať koc-
ky, bodky aj prúžky. Doplnky ako
púťové plastové kabelky, opas-
ky, retiazky, veľké farebné
šnurovacie topánky, tenisky,

lesklé legíny a farebné čiap-
ky len zvýraznia cel-
kový outfit.

TRENDY
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ohmat. Často majú veľmi jemný vlasový povrch. 
Farby sú pri oblekoch prakticky vylúčené, nepou-

žívajú sa ani ako efekt. Využívajú sa veľmi sofistiko-
vané odtiene sivej, béžovej, hnedej, ďalej čierna
a tmavomodrá. Nositeľkami farieb sú košele, pletené
výrobky a doplnky. 

Košele si aj naďalej zachovali priliehavé formy
s malými goliermi. Tu víťazí jemná bavlna s takmer
spomienkovými vzormi – prúžky, kocky a tradičné ža-

kárové námety. Oživením sú dô-
myselné a nenápadné detai-
ly vo forme podloženia go-
lierika, lég, manžiet, gom-
bíkov a vreciek. Pletené ty-

py pulóvrov sú zase
v centre módneho diania
a sú tiež nositeľmi farebné-
ho náboja pánskych ode-
vov. 

Samostatné saká sa
formou podobajú

Je pozitívnym javom, že tvorba sa zameriava na
výraznú inováciu. Problém je v tom, že pánsky spot-
rebiteľ je viac-menej konzervatívny a žiada pokiaľ
možno overené, kvalitné tradičné odevy. A tak sa
pánska móda vyvíja skôr v tvarovej koncepcii,
v novom materiálovom nasadení a nových technoló-
giách. Módny výraz osciluje medzi klasikou, neformál-

nosťou a športom, časť je venovaná mladej nekon-
venčnej móde až avantgardným typom. Funkcia však
spája všetky typy. 

KLASIKA A TRADÍCIA
Tu je oblek jednou z nosných odevných foriem.

Vychádza z prísne krajčírskych konštrukcií, ale celok
je reinterpretovaný do súčasných módnych podôb –
sako je v pásovej línii ešte štíhlejšie než dosiaľ, jeho
spracovanie nesie stopy zjednodušených konštrukcií.
Zapína sa na dva gombíky, aj keď ten tretí, nefunkč-
ný občas zostáva, má malý golierik, niekedy veľmi
úzke chlopne, inokedy mierne rozšírené a pre väčšie
pohodlie v zadnom diele dva rázporky. Nohavice sú
štíhle, bez pásových záševkov. 

Podstatné sú využité materiály vychádzajúce
z anglických a talianskych archívov, ktoré sú však
v nových modifikáciách oveľa ľahšie a majú mäkký

TRENDY

Pánska konfekcia na jeseň a zimu 2011/2012

D-CLUB, FOTO ARCHÍV AUTORKY A MBFW BERLIN 2011

Vysoká pánska módna tvorba hľadá nové formy na vyjadrenie svojej tvorivej predstavy
a zámerov. Inšpiruje sa najrôznejšími historickými a futuristickými témami a snaží sa do
pánskeho odevu vniesť veľa nových, technických i trblietavých materiálov. Až máme niekedy
pocit, že ide o karneval či cirkus. Často sa pohráva s rustikálnymi a retrotémami
vyjadrenými nadsádzkou. 

Pánska móda farby ignoruje
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oblekovým, líšia sa len použitý-
mi materiálmi, vzormi aj farebný-
mi kombináciami. Často bývajú
nepodšité, čo je novinkou budúcej
zimnej sezóny. Sú kratšie a pohodlné
ako svetre. Výnimkou nie sú ani saká
z úpletov. Použité vlnené typy tkanín vy-
chádzajú z anglickej klasiky a často ma-
jú vlasový povrch. Sú ľahučké a na
ohmat veľmi mäkké. Je skoro na poču-
dovanie, že sú určené chlapom! 

NEFORMÁLNY ŠTÝL
Nová sezóna bude v znamení ciest

ľadovými pláňami. Severské inšpirácie akoby predví-
dali kruté zimy v inak miernych pásmach. Je to čisto
funkčná outdoorová téma. Ozdobným prvkom sú or-
namentálne vzory východnej Európy. Kožušiny na go-
lieroch, kapucniach a ušiankach na-
vodia eskimácky vzhľad.
Vidiecké saká, flanelové koše-
le, menčestrové nohavice,
„hrubé“ svetre vyzerajú ako
kedysi, ale zdanie aj tu klame. 

Ďalším námetom je lov
a motorizmus, samozrejme,
s inšpiráciou 50. a 60. ro-
kov minulého storočia

v anglo-amerických tradíciách.
Objavujú sa tu prvky militariz-
mu. Znovu treba zdôrazniť, že
zásadný posun je v ľahkosti
a mäkkosti zdanlivo objemných
a tvrdých materiálov. Formy
spracovania umožňujú absolút-
nu voľnosť pohybu
s maximálnou ochranou.

Mestská sekcia sa zhliad-
ne v rokovej hudbe.

Inovované materiály
s novodobými úpravami zostávajú

klasické – rybia kosť, niťové prúžky
a nový vintage štýl je grafický
a nefarebný. Celá skupina využíva ako zá-
kladný odevný komponent ručne upravo-
vané džínsové nohavice, v indigových
a sivých farbách. 

AVANTGARDA
Muž s avantgardným cítením sa bude so

svojím šatníkom pohrávať a skladať si ho

sám. Netreba dodávať, že výsledný vzhľad je tu naj-
dôležitejším módnym faktorom. Vojenskú náladu pri-
nesú parky s obnoseným vzhľadom, často
z povoskovaných bavlnených plátien alebo menčest-
ra. Doplnia ich kožušinové kapucne, kožené efekty
spolu s predĺženými sakami s fantazijnou podšívkou.
Kardigany sa stávajú novodobým sakom, košele do-
plnia štíhle nohavice z denimu. Aj tu sú vždy vítané
vysokotechnické materiály. 

TRENDY
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Väčšie veľkosti začali brať na vedomie aj takí
poprední návrhári, ktorí na ne dosiaľ zabúdali.
Jeden príklad za všetkých – Karl Lagerfeld, ktorý
sa ešte len nedávno vyjadril, že prehliadkové móla
patria štíhlym modelkám, zmenil názor a na prezen-
táciu jarnej kolekcie pre firmu Chanel prizval plnšiu

modelku. Najďalej sa dostal americký kon-
tinent, kde už po druhý raz s veľkým
úspechom New York, Los Angeles
a Kanada hostili Full Figured Week –
stretnutie firiem s ponukami pre plné
postavy. 

Posadnutosť nezdravou štíhlosťou,
ktorá sa začala v 90. rokoch
a pokračovala aj v prvom desaťročí

TRENDY

Móda pre plnoštíhle na leto 2011

Módne trendy na jar a leto 2011 sú veľmi optimistické – plné farieb a výrazných vzorov.
Možno by niekto mohol namietať, že to nie je to pravé pre plnšie postavy. Práve naopak, ak
sa pozrieme na prehliadkové móla firiem špecializovaných pre moletky, tak tie naozaj
žiaria farbami a vzormi. 
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Pre moletky sa začína nová éra
NINA PROVAAN, FOTO MBFW BERLIN A IGEDO/TILLMANN



nového tisícročia, pomaly, ale isto ustupuje. Nové
trendy prinášajúce návrat elegantného
a príjemného štýlu 50. rokov minulého storočia ta-
kisto prajú plnším postavám. 

Širšie sukne s dĺžkou okolo kolien a do polovič-
ky lýtok ideálne schovávajú  širšie boky, zvýšený
pás umožňuje zvýrazniť plné prsia. Zavinovacie
efekty na živôtikoch a tiež sukniach vytvárajú ďal-
šie možnosti, ako sa vyrovnať s nepredvídateľnými
zradnosťami plných postáv. 

Reminiscencie na 80. roky minulého storočia
prinášajú uvoľnené strihy šiat a najmä veľký ná-
vrat košieľ! Košeľa vo všetkých dĺžkach a zo všet-
kých možných materiálov je ideálnou časťou odevu
moletiek. V predĺženej dĺžke nahradí šaty,
v trojštvrťovej dĺžke do pol stehien ponúka zaují-
mavé varianty riešenia so sukňami aj legínami. 

Veľké kvetinové a geometrické vzory a bordúry,
rovnako ako drobná optická potlač ozvláštnia jed-
noduché puzdrové polopriliehavé šaty s dĺžkou
okolo kolien. Tieto šaty so zaujímavo riešenými vý-
strihmi, často aj asymetrickými, bez rukáva alebo
s krátkym rukávom, doplnené bolerkom alebo ka-
bátikom z rovnakého materiálu a vzoru či farebné,
majú veľkú šancu stať sa hitom sezóny a posunúť
módu pre moletky bližšie k módnemu výslniu.  

TRENDY
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VYSOKO HORE 
ALEBO DOLU PRI ZEMI? 

To je otázka pre podpätky. Dámy budú trpieť
v lete 2011 mukami výberu. Na jednej strane náj-
du širokú škálu modelov s podpätkami opticky pre-
dlžujúcimi nohy a na strane druhej paletu štylistic-
kých plochých modelov. Trocha na dôležitosti zís-

kajú v lete aj stredne vysoké podpät-
ky. Spolu so skráteným špicatým tva-
rom kopyta takto vznikne veľmi ženská
módna topánka pohodlná na nosenie.
Popri nej stále prežívajú ako maslo
mäkké oblé balerínky. Nové modely,
ktoré by mali vďaka elastickej sáre
a flexibilnej podošve perfektne sadnúť,

Štylistický predný voj pohybujúci sa niekde me-
dzi letnými čižmičkami a sandálmi prinesie ovína-
nie členkov, vzdušné vysekávanie alebo rafinované
prepletanie. Ľahký letný vzhľad dotvoria nežné re-
mienky a filigránske zapínanie. 

Nepopierateľným hi-
tom čoraz viac

blížiaceho sa
leta budú „es-
padrilky“ – ľanové
topánky, ktoré cel-
kovému módnemu
vzhľadu dodajú

ten správny stredomorský vý-
raz. Úpravy plné fantázie ako
napr. kvetinové aplikácie alebo
hodvábne sa jagajúce krížové
zaväzovanie budú vyjadrením
čistej ženskosti. Nenútené mode-
ly z kože s hrubou podrážkou
a širokými hranatými podpätkami
sa zas budú hodiť skôr k vzdušným
šatám, džínsom a vyhrnutým noha-
viciam. 

TRENDY

Obuv na jar a leto 2011

SPRAC.DV, ZDROJ GDS, FOTO: GDS/CONSTANZE TILLMANN, BRAZILIAN FOOTWEAR

Posolstvo módy je jednoznačné – dôraz bude budúce leto ležať, či v tomto prípade skôr stáť,
na nohách. Presnejšie na členku a priehlavku. Obuvnícki dizajnéri na túto výzvu odpovedali
množstvom sandálov čižmového typu a členkových topánok, ktoré výborne sadnú k skráteným
alebo vyhrnutým nohaviciam, šortkám a k šatám kolenovej dĺžky. 

Topánky nám pripravia muky
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budú zdobiť opulentné ozdobné kamienky, ripsové
mašle alebo kvetinové ozdoby z kože.

Balerínky budú mať aj dôstojné
nasledovníčky. Mokasínové baleríny,
ako sa nazývajú, majú extra tenkú
podrážku, sú bez vložky a na zavä-
zovanie. Porekadlo „niekedy menej
býva viac“ platí aj pre jednoduché

ultraploché sandáliky, ktorých 
nežné remienky obopí-

najú nohy.
Eleganciu

päťde-
sia-
tych
rokov

vnesú do
sveta obuvi
nové remienkové
topánky a lodičky so
skrátenými špičkami. Malé podsunuté podpätky
pôsobia mierne staropanensky, no dnes aj trochu
extravagantne. 

Snejkre v lete z nôh nezmiznú. Perforácie, sieťo-
vanie a mriežkovanie urobia zo športového typu
obuvi na nosenie príjemné a ľahké topánky. 

PÁNI, PREČ
S KONVENCIAMI! 

Miernosť namiesto stresu a potu! Aj pánska mó-
da sa podriaďuje nenútenému vzhľadu.
K mnohým skráteným
a pohodlným zhrnu-
tým nohaviciam
budú pre mužov
pripravené let-
né mokasíny,
púštne alebo
námornícke ty-
py. Celkový ľah-
ký a nenútený
vzhľad podčiarknu

velúry s vysokokvalitnou konečnou úpravou, napa,
ako aj väčšinou vyblednuté textílie. Svetlé

podošvy, kontrastné švy a malé detaily
ako farebné šnúrky alebo pestré dierky

na šnúrky rozveselia neutrálne fa-
rebné tóny ako sivú, pieskovú

a nugátové tóny. Podošvy
nových modelov budú
mäkko zaoblené až asyme-

trické. Decentne zdvihnuté
špičky dajú superľahkým nepodšitým šnurovač-
kám želanú ľahkosť a individuálny podtón. 

Popri mnohých športových modeloch dostane
slovo aj klasika. Mladistvú a prekvapivú interpretá-
ciu získajú kolorovaním a vysokokvalitne
a nákladne spracovanými materiálmi.

MODRÉ LETO
Pokoj a uvoľnenosť 

bude vyžarovať mnoho 
svetlých, prírodných

a neutrálnych tónov.
Farebná škála sa pohybuje

od bielej cez
teplú pieskovú
a jej nedefinovateľných nu-

áns až po bledé púdrové odtiene.
Svetlé sivé odtiene

vnesú do farebnej hry chlad. Čierna je nevyhnut-
ným základom. Oproti letnej atmosfére plnej rata-
nových a ľanových tónov sa postavia farby dreva
a kože. Kvetinové farby  červeno-oranžovo-ružovej
skupiny budú vyžarovať optimizmus a radosť zo ži-
vota. Aj keď malým hitom leta budú odtiene kaki,
ktoré otvoria aj veľa možností kombinácií, far-
bou číslo jedna bude modrá. K slovu sa dosta-
nú všetky jej odtiene od svetlej cez denimo-

vú, vodovú a azúrovú až po tmavú námor-
nícku, indigovú a farbu oceánu a urobia

tak leto v tom pravom zmysle slova modré.
Viac foto na www.modarevue.sk.

TRENDY
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a perforácie. Typicky ženské detaily
ako volániky, strapce alebo kveti-

nové aplikácie sa uplatnia skôr
decentne. 

Materiály na kabelky budú
mäkké, poddajné a

popri vláčnych velú-
roch a vysokokvalitnej teľacine alebo ko-
zľacine sa využijú syntetické a textilné
materiály od pásikovej bavlny

cez modrý denim
a plátno až po hodvábne

batikované textílie. Na bežné den-
né použitie budú určené trendové
nákupné typy v ľanovo-koženom mixe. 

K letu budú patriť aj romantické košíky
z lyka alebo rafie, ktoré do letnej

kabelkovej módy prinesú závan
„dolce vita“. Nevyhnutným mód-
nym prvkom sa stanú jednodu-
ché, vtipne potlačené plá-

tenné vrecká, kto-
ré už teraz
vzbudzujú ob-

div mladej
generácie. 

Nech si móda diktu-
je čo chce, jedno sa nik-

dy nezmení – žena potrebuje ka-
belku, ktorá vyzerá elegantne,
ale do ktorej sa zároveň zmestí po-
lovica drogérie a ostatné „drobnosti“ ako kľúče,

peňaženka, kreditné karty, večera a ...
Páni ženám len ticho závidia. Aj oni

by radi prijali niečo tak praktické, ako je
„kabelka“, no zároveň by nechceli vyze-

rať smiešne. Napriek viacerým pokusom
vytvoriť pánsku kabelku sa väčšina

z nich neujala vôbec, ostatné len čias-
točne. V pripravovaných  kolek-
ciách pre pánov sa to novinkami
nijako neblýska. V súčasnosti naj-

používanejšia je menšia obdĺžniko-
vá alebo štvorcová taška

na dlhom ramienku,
ktorá sa nosí tiež na
pleci a jej vzhľad je
pre pánov prijateľ-
ný. Zapína sa na
sponu a zmestia sa do nej doklady,
peniaze aj kľúče, prípadne pečiatka.
A tak páni, je nám ľúto, ale v tejto
oblasti stále ťaháte za kratší koniec. 

Viac foto na www.modarevue.sk.

Prvoradou vlastnosťou kabeliek leta 2011
bude funkčnosť. Ich nevyhnutnou súčasťou
bude vnútorné zapínanie, vrecko na mobil
a zadné vrecká tiež na zapínanie.
Celkovo budú kabelky leta 2011 pôso-
biť usporiadanejšie a menej dekoratív-
ne ako v minulosti. Módny akcent im
dá prepletanie, vzorovanie

Kožená galantéria na jar a leto 2011

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO GDS/CONSTANZE TILLMANN

Kabelky sú dnes rovnakou nevyhnutnosťou ako napríklad spodná bielizeň. Sprevádzajú ženy
celý deň a pokiaľ nespia, tak aj v noci. Ženy inklinujúce k veľkým taškám a vakom sa
musia pripraviť na menší výber. Ten totiž smeruje k stredným a malým formám. Popri
pevných modeloch s krátkymi rúčkami budú ženské plecia zdobiť pohodlné vrecové
typy s nastaviteľnými remienkami, ktoré sa dajú aj prekrížiť. 

Verné družky kabelky
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toraz v našich štátnych far-
bách. Tu sa hodí skôr košeľo-
vá blúzka s golierikom alebo
úpletové tričko.  

Materiálmi číslo jed-
na bude taft a hodváb, te-
da splývavé materiály,
ktoré sa k ležérnej mó-
de, aká dnes dominuje,
najviac hodia a samozrejme
bavlnené zmesi. Dámy, ktoré
si to môžu dovoliť, uprednost-
nia priesvit.

K letu 2011 bude patriť veľ-
ký hit už z prechádzajúcej sezó-
ny – tunika. Môže byť s dlhými,
krátkymi rukávmi aj bez nich ale-

bo ako dlhé rozviate tričko
s asymetrickým zakončením. 

Viac foto na www.modarevue.sk.
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farebnosť trochu pokojnejšia, no v strihovom rieše-
ní a doplnkoch budú nápaditejšie. 

Vzory budú pestré ako kedykoľvek inokedy –
veľké kvety, stvárnenie zvierat po celej ploche ode-
vu, mnohé kolekcie prihodili bodky a veľkí návrhári
sa nechali inšpirovať dokonca ovocím. Stále aktu-
álne sú leopardie vzory. To všetko v živých far-
bách Afriky. 

Neutíchajúcim námetom je námornícky štýl, ten-

Pestré vzory a žiarivé farby dokážu z blúzky či
topu urobiť dominantnú časť oblečenia. Okrem vzo-
rov a farieb pridali módni tvorcovia tam, kde sa to
hodí riasenia, mašle aj volániky. Samozrejme, stále
tu budú decentné blúzky do manažérskeho kostý-
mu alebo na spoločenskú príležitosť, kde bude

Dámske blúzky na leto 2011

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO ARCHÍV REDAKCIE A IGEDO/TILLMANN

S inváziou sukní do módy dostali príležitosť v ostatných módnych sezónach aj blúzky. Veď čo
iné ako blúzku alebo tričko si žena môže k sukni obliecť? Kolekcie na jar a leto 2011 sa
len tak hmýria blúzkami, a tie to v lete poriadne roztočia! 

Blúzky to roztočia naplno 
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MIX MASH – TECHNICKÁ DOVEDNOST 
Námět využil ke svému vyjádření kontrastní propojení „laciných šmejdů“

a „vzácných pokladů“ do jednotlivých celků. Neobvyklé bude použití efektních
přízí, inovovaných imitací zvířecích kůží pro tisky, surové rustikály i skvostné
kvality. Kulturní dědictví a domorodá řemesla vytvořily společně poetický, ale
částečně i dekadentní směr. Malířské techniky, grafické tisky, řemeslná výroba
nepostrádaly náboj plný energie a dohromady se spojily v neobvyklé, ale půso-
bivé kombinace.

I letos byla hala číslo1 plná návštěvníků. Prezentovaly se tady nové
i tradiční vývojové typy textilií a doplňků v tzv. TRENDOVÉM FÓRU. Každého
z výše vyjmenovaných skupin zajímá, kudy se bude cesta v oboru do budouc-
nosti ubírat a také jak daleko je konkurence. Barevnost, její kombinace, vzory,
textury, kvality i úpravy, nové technologie: to jsou zásadní téma k diskusi nad
trendy pro novou sezónu.

Inspirační zdroje byly rozděleny do čtyřech skupin:

SOBRIETY – STŘÍZLIVOST 
Pod mottem „méně je dnes více“ propagovala skupina jednoduché designy

s estetickou nadčasovostí, dlouhodobou použitelností, kvalitou a detaily prove-
dení. Nostalgie za 50. léty minulého století byla jedním ze základních inspirač-
ních zdrojů. Návrat k prostému životnímu stylu je pro tuto skupinu charakteris-
tický a je téměř posláním.

TRENDY

Trendy bytového textilu 2011/2012

DAGMAR KRCHOVÁ, FOTO ARCHÍV AUTORKY

Frankfurt nad Mohanem je ve světě bytového textilu uznávaným
pojmem už víc než 20 let. Každým rokem, vždy na začátku ledna se
tu, na největším světovém veletrhu bytových textilií HEIMTEXTIL
setkávají výrobci, odborníci, obchodníci i tvůrci a odborná veřejnost,
a v posledních letech i laická, která má vyhrazený poslední den
výstavy.

S motýly do postele
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WILDERNESS – NESPOUTANOST 
Rustikální příroda nabízí objemné a neuspořádané pleteniny, slaměné efekty,

pracuje s tradičními technikami a technologiemi, kde jsou zpracovány přírodní
materiály do nových struktur. Oživení historických řemesel připomene
i košíkářské pletivo nebo slámový folklór.

Výrobky nabízené vystavovateli byly na vysoké úrovni, ať již jde o kvalitu
materiálů či jeho zpracování. U vzorů pro tentokrát vítězily desény květin
v nejrůznějších realistických i fantazijních podobách. Objevila se i řada motivů
z ptačí říše a hmyz ve formě krásy motýlích křídel.

Kontrasty průsvitů a kompaktních ploch, lesku a matu a dalších různorodých
ploch byly doplněny jemnými výšivkami. Nové byly klasické patchworky, jejich
tištěné či vytkané imitace nebo motivy stále aktuálního vzoru paisly ve spojení
s geometrií. Působivé byly kombinace geometrických vzorů v různých dimen-
zích v barevných variacích i v uni barevnostech. Byly použity na ložní soupravy
s možnými kombinacemi pro skladebné kompozice. Žakarové náměty byly
v hojné míře využity v mnoha sférách – ubrusy, stolní soupravy, ložní soupravy,
koupelnové sety i závěsy. 

UTILITY – UŽITEK 
Odložené výrobky se můžou užitečně využít a recyklovat. Vše může ještě

posloužit a na plýtvání není vhodná doba. Plstění a drsné zrnité povrchy, pro-
sté detaily, důraz na přírodní materiály (bavlna, len, konopí, vlna a přírodní ků-
že). Inspirací jsou historické pracovní oděvy s jejich patinou stáří.
Charakteristické budou barevné kontrasty.

TRENDY
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Sublimačná potlač nábytkových 
a dekoračných látok 

– záclony, závesy, obrusy, látky na čalúnenie 
sedacích súprav, postelí, stoličiek

Sublimačná potlač módnych látok 
– látky na módne oblečenie (šaty, sukne, blúzky)

Prešívanie nábytkových, 
dekoračných a módnych látok 
- podšívky, látky na obalenie matracov 

a čalúnenie postelí

Tkanie popruhov a šnúr, 
textilných gúm, matracových lemoviek

SUBLIPRINT, s.r.o.
Čachtická 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAKIA

Telefón/Fax : +421-32-771-3069, Mobil : +421-903-546-147, Mobil : +421-911-277-362
Skype: martina 41976, E-mail: subliprint@subliprint.sk , offi ce@subliprint.sk 
Web.: www.subliprint.sk
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Receptom je odvaha
SICH

Spoločnosť Subliprint, s.r.o., vstúpila na trh práve v období recesie, 
keď mnoho slovenských textilných firiem z neho odchádzalo. Hlavnou
náplňou novovzniknutej firmy bola potlač dekoračných a nábytkových látok. 
Za týmto odvážnym, pre niekoho možno bláznivým krokom je jej majiteľka
Martina Radošinská.  

Uvedomovala si, že konkurovať cenami „dravej“ Číne nebude ľahké, ale
jej odvaha a najmä optimizmus doviedli jej spoločnosť k úspešným výrob-
ným podnikom, ktoré robia Slovensku dobré meno a sú synonymom vysokej
kvality i na medzinárodnom poli. Štyridsať percent produkcie smeruje práve
do zahraničia. 

O úspechoch Martiny Radošinskej svedčia i ocenenia, ktoré získala – titul
Podnikateľka roka v kategórii Začínajúca podnikateľka (2008) či Mladý ino-
vatívny podnikateľ za rok 2009, keď si zároveň prevzala aj ocenenie za
doterajšiu prácu od prezidentovej manželky Silvii Gašparovičovej. V tomto
roku bola  nominovaná aj za ambasádorku podnikateliek. 

V roku 2008 kúpou nových technológií firma rozšírila sublimačnú potlač
(v súčasnosti jedinú na Slovensku) nábytkových, dekoračných a módnych
látok o ich prešívanie a v uplynulom roku investovala nemalé financie do
kúpy vlastných výrobných hál. Sublimačná potlač sa využíva najmä na
potlač látok, ktoré sa používajú v nábytkovom priemysle na čalúnenie seda-
cích súprav, váľand, matracov, stoličiek a iný nábytok. V dekoračnom prie-
mysle zase na látky na závesy, záclony, obrusy a rôzne dekoračné predmety.

Firma má v ponuke tzv. stálu kolekciu pozostávajúcu z 300 vzorov.
Samozrejme, sledujú aj najnovšie trendy, ktoré priebežne zaraďujú do aktuál-
nych kolekcií. Nakoľko je prešívacia technológia riadená počítačom, nie je
žiadnym problémom vytvoriť vzory na základe konkrétnej požiadavky klienta. 

Od roku 2010 začala spoločnosť Subliprint robiť aj potlač elastického
saténu i strečových látok, a tak rozšírila rady svojich odberateľov aj
o výrobcov odevov, ktorí tu našli dodávateľa originálnych materiálov vhod-
ných aj na spoločenské odevy. Technológia firme neumožňuje potláčať
100% bavlnu, iba PES a zmesovky, čo zobrala pani Radošinská ako ďalšiu
výzvu na rozšírenie ponuky. A tak od 1. marca 2011 otvára veľkoobchod
s dovážanou bielou i potlačenou bavlnou. 

Subliprint, s.r.o.
Čachtická 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
tel./fax: 032/771 30 69
mob.: 0903 546 147
e-mail: subliprint@subliprint.sk
www.subliprint.sk

Charme…vaše 
osobní kouzlo

Luxusní dámské prádlo,
které v každém okamžiku
podtrhne váš šarm, krásu
a eleganci! Je ušito
z prvotřídních krajek, vyší-
vaných tylů a jemných
úpletových materiálů podle
osvědčených, dobře pad-
noucích střihů. V nabídce
naleznete i hladké modely
s třídílnými i bezešvými
(lisovanými) košíčky, které
svými liniemi neruší přiléha-
vé topy. Podprsenky mají
odnímatelná, vyměnitelná,
plastová ramínka nebo
variantu 7 způsobů upínání.
Špičkové zpracování
i materiály zajišťují dlouho-
dobou spokojenost
a vysoký komfort nošení.

Prádlo Charme 
vyrábí Triola, a. s.
www.triola.cz

Martina Radošinská preberá ocenenie z rúk pani Silvie Gašparovičovej
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Florencie je zlatá.
Nejen pro svůj historic-
ký Most zlatníků, ale
i nažloutlé omítky
domů, pískovcové
paláce a lehce zakale-
nou řeku Arno.
V lednu bylo město
navíc zalité sluncem
a zlatem se třpytily ještě neodklizené zbytky vánoční výzdoby. Ale to byla už minulost,
nový rok přivítal módu, a to především pánskou. Tou tradičně zahajuje veletrh Pitti
Immagine Uomo svou novou edici pro příští podzim a zimu a ten měl také odlesk cen-
ného kovu.

Ve Florencii vám už nepřijde zvláštní, že nepotkáte špatně oblečeného pána, ať už je
z kategorie mladého a středního věku, kde se to nějak předpokládá, ale i věku značně
pokročilého…žeby to bylo tím veletrhem? Ne, je to kulturou, která se v Itálii pěstuje po
staletí a dnes plynule pokračuje přes další a další generace navzdory krizím ekonomic-
kého a morálního charakteru. Oděvní kultura zkrátka byla a je v Itálii vysoká. Veletrh
Pitti Uomo jen navazuje na předchozí edice a zachovává si svou léty vypěstovanou
vysokou úroveň i přes některé změny organizačního a systémového charakteru.
Změny, jak už to bývá, jsou někdy pozitivní, jindy na škodu. Důležité je, že výstava jako
celek působí kompaktně, i když se vnitřní sektory v oblasti neformálního stylu rozrůstají
v neprospěch klasiky. Je to ale jen odpověď na současné požadavky trhu, na který
pružně reagují výrobci, ať již částečnou obměnou sortimentu, nebo změnou struktury

vystavovatelů. Tak to má
být a Pitti na barometr
požadavků zákazníků rea-
guje velmi citlivě. Není to
na škodu – ve finále je pro-
línání stylů prospěšné
a celkový vzhled pánské
módy má pozitivní inovaci.
Výsledkem je převládající
CASUAL STYL .

Viac foto na
www.modarevue.sk.

Veletrh Heimtextil je za námi. Prezentace trendů byla poutavá a názorná, vždyť
na její koncepci a realizaci se podílí renovovaná studia a ateliéry z šesti zemí světa
tak, aby vystihly celou škálu evropských i zámořských stylů a také odezvu trhu.
Trendy jsou proto ucelenou a velmi podrobnou studií. Slouží k lepší orientaci
v široké nabídce celého veletrhu. Je to vítaná, tradiční služba veletržní správy
Frankfurtských veletrhů pro všechny účastníky.

Počet vystavovatelů z Asie, Indie a Pakistánu opět narostl a jako efekt spoje-
ných nádob se projevil úbytek špičkových ateliérů z Itálie a skandinávských zemí.
To není náhoda, ale vývoj.

Nabídkové kolekce směřovaly víc než kdy jindy ke komerční charakteristice, 
ale tuto skutečnost vyvážila řada prestižních světových značek (Hugo Boss, Esprit,
Mex, Gant, Vandyck, G.Laroch a řada dalších). Tam se předpokládala a také byla
nabídka kreativního charakteru a luxusu pro náročné spotřebitele.

Veletrh pořádá řadu soutěží, zejména pro studenty výtvarných škol. Letošní 4.
ročník soutěže byl zaměřen na multifunkční sedací nábytek. Pro naší naději
a radost se stal jedním z vítězů student VŠUMPRUM z Prahy se svou hravou krea-
cí. 

HEIMTEXTIL 2011 už odnesla voda, téměř doslova, Frankfurtem se v době
konání hnala povodňová vlna. Dobře to dopadlo a nezbývá než se těšit na HEIM-
TEXTIL 2012.

Víc o vítězovi soutěže na www.modarevue.sk.

ZLATO VE FLORENCII 

Heimtextil odnesla voda

FLORENCIA/D-CLUB

FRANKFURT NAD MOHANEM/DAGMAR KRCHOVÁ
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Ispo je na február vypredané
SPRAC. DV, FOTO MESSE MÜNCHEN

Aj napriek istým obmedzeniam v minulých rokoch veľtrh ISPO zostal jedi-
ným športovým veľtrhom so silným medzinárodným zastúpením v Európe
a v dňoch 6.–9. februára 2011 ponúkne novinky, ktoré menej zaintereso-
vaní môžu považovať priam za zázraky. Týkajú sa športových potrieb, vyba-
venia pre rozličné športy a športových odevov aj obuvi na sezónu zima
2011/2012. 

Ispo je vypredané a bude tentoraz zrejme lámať
rekordy týkajúce sa nielen obsadenia vystavovateľ-
skej plochy, ale aj počtu vystavovateľov. Už teraz je
obsadených 185 000 m² čistej vystavovateľskej plo-
chy, čo je v medziročnom vyjadrení 12-percentný nárast a zrejme budú obsadené
všetky haly nového výstaviska. Do sedemnástich hál sa nasťahuje 2100 vystavo-
vateľov zo 45 krajín, medzi nimi všetky významné športové značky. Najviac vysta-
vovateľov bude zrejme v outdoorovom segmente. Vystavovatelia aj návštevníci

považujú stretnutie na jed-
nom mieste s možnosťou
výmeny informácií
a skúseností za najdôleži-
tejšiu úlohu veľtrhu.
Pretriasanými témami budú
stálosť a bezpečnosť,
novinky v lyžiarskom seg-
mente, podpora predaja
športových potrieb
a odevov cez eBay, mož-
nosti profesionálneho využi-

tia Facebooku a význam obchodu pri podpore novej generácie snowboardistov, ako
aj športové ukážky naživo. 

Je známe, že rekreačnému športu sa venuje čoraz viacej seniorov. Profesionálne
rozpracované informácie o potrebách a požiadavkách klientov od 50 rokov vyššie
budú k dispozícii v BestAger Gallery. Svoju galériu budú mať v hale C2 aj výherco-
via známej súťaže ispo BrandNew Award.

Zrejme najzaujímavejšia bude sekcia Wearable Technologies Show, kde sa
budú prezentovať novinky z vysokotechnických materiálov. 

Vstupenky na ispo sú už teraz v predpredaji a do 11. 1. 2011 je na ne 50%
zľava. Viac informácií dostanete na slovenskom čísle 00421 44 526 3480, 
00421 905 486 754 alebo českom 00420 545 176 158.

SIMM predstaví 
total look Španielska
SPRAC. DV, FOTO IFEMA

Na február naplánovaný madridský salón SIMM si mädlí ruky. Už
v decembri, takmer dva mesiace pred jeho otvorením, mal skoro kompletne
obsadené dve haly a k tomu aj konferenčnú zónu Nord, kde boli umiestnené
showroomy. 

Dve haly museli usporiadatelia zväčšiť
ostrovčekmi s modulárnymi stánkami pre
ďalších asi 20 firiem, čím zväčšili plochu
približne o 800 m².  

Veľtrh pridá ku svojim zvyčajným sekciám – Class, Charm,
Natural, Agents, Ready, Gala a Shop aj sekciu určenú pre kabá-
ty a kožuchy a obnoví tiež eventy v konferenčnej časti Nord. Podľa vyjadrenia
usporiadateľa má čoraz viac vedúcich značiek záujem o prezentáciu
v oddelenej exkluzívnej časti. V sekcii Ego dostanú aj vo februári šancu mladé
dizajnérske talenty. 

Hlavnú úlohu na februárovom veľtrhu dostane móda z Aragónie. Veľtrh si
zvolil túto autonómnu oblasť, aby po Galícii z vlaňajšieho septembra pokračoval
v iniciatíve predstavovania jednotlivých častí Španielska.  

Okrem toho sa veľtrh SIMM rovnako ako vo februári minulého roku spojí
s výstavou GIFTRENDS MADRID s jej salónmi Intergift, Iberjoya a Bisutex.
Módou, bižutériou, doplnkami, šperkami, ako aj bytovými doplnkami
a dekoračnými predmetmi chcú usporiadatelia navodiť charakteristickú atmos-
féru „total looku“ Španielska.

GDS a Global Shoes pozývajú
DV, ILUSTRAČNÉ FOTO MESSE DÜSSELDORF/GDS/TILLMANN

Niektorí prídu ako vystavovatelia, iní ako návštevníci, všet-
kých však bude zaujímať módna obuv na jeseň a zimu
2011/2012. Prihlásených je 780 vystavovateľov z viac ako 30
krajín na oboch veľtrhoch s približne 1850 kolekciami. Zároveň
s GDS sa bude konať v priľahlých halách veľtrh Global Shoes
s približne 410 vystavovateľmi. 

Rozloženie do segmentov zostáva ako v minulosti –
Premium, Svet športu a denimu, Kids s detskou 

obuvou a White Cubes ap. Zmeny nastanú v sekcii
Premium, kde v architektonicky moderne riešenom priestore
dostanú priestor nové mladé značky. 

„Očakávame znovu všestranné a predovšetkým široko
poňaté podujatie s pútavou zmesou obuvníckych lídrov trhu
ako aj malých a nových značiek,“ hovorí riaditeľka  GDS Kirstin
Deutelmoserová. „Už teraz máme zaujímavú medzi bilanciu –
evidujeme vysoký záujem o všetky segmenty, mimoriadne
veľký záujem je o segmenty Premium a mladá móda. Preto sa

na marcový termín pozeráme s optimizmom,“ dodáva. Tí, ktorí
pôjdu za vopred vytipovanými vystavovateľmi si budú musieť na
pomoc zobrať zoznam vystavovateľov, pretože niektoré značky
sa tentoraz presťahovali do iného segmentu, prípadne vystavujú
dámsku, pánsku aj detskú obuv v jednom stánku. 

Je známe, že GDS si dáva záležať na sprievodných progra-
moch, čím sa odlišuje od ostatných veľkých obuvníckych veľtr-
hov. Na marec je pripravených 20 seminárov, na ktorých budú
prednášať medzinárodní odborníci, ako aj módne prehliadky
všetkých štýlov.

GDS začalo už koncom minulého roka posilňovať svoje onli-
ne aktivity. Webová stránka www.gds-online.com má novú úpra-
vu. Už na jej titulnej stránke sa priebežne objavujú novinky ako
o známych značkách, tak o trendoch a umožňuje tiež interaktív-
nu komunikáciu brandže cez sociálne siete Facebook a Twitter. 

Návštevníci by nemali váhať so svojou registráciou. Tí, ktorí
sa vopred zaregistrujú online, majú totiž vstupenku zadarmo. 

Obrat obuvi v Nemecku dosiahol za prvých deväť mesiacov minulého roka 11,5 miliardy euro, je teda predpoklad, že tieto čísla sa druhotným spôso-
bom odzrkadlia aj na blížiacich sa veľtrhoch GDS a Global Shoes v Düsseldorfe. Prípravy na veľtrhy vrcholia a od 16. do 18. marca sa v Düsseldorfe
stretnú odborníci z obuvníckej a kožiarskej brandže. 



Můžete představit  nadcházející 37. veletrhy Styl a Kabo? 
Mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého

zboží STYL a KABO se představí od 15. do 17. února
opět ve třech nejmodernějších pavilonech brněnské-
ho výstaviště. Rozdělení branží je tradiční -
v největším pavilonu Evropy – hale „P“, bude probí-
hat veletrh KABO. Vystavovatelé zde představí obuv
a koženou galanterii, nebude chybět přehlídkové
molo pro prezentaci kolekcí obuvi. I když přihlášky
nejsou stále uzavřeny, počítáme s počtem kolem
100 vystavovatelů, kteří na ploše přes 4000 m2

představí více než 200 značek.
Veletrh STYL je umístěn ve dvou pavilonech.

V pavilonu „F“ se návštěvníci seznámí s nejnovějšími
kolekcemi v oboru spodní prádlo, plavky a plážové
oblečení, dále punčochové zboží, módní doplňky
a bižuterie. V pavilonu „V“ budou opět nejsilnější sku-
pinou firmy s dámskou a pánskou konfekci,
následuje kojenecké a dětské oblečení
pro děti do 15 let věku a těhotenské
oblečení. Nebude chybět ani mladá
a džínová móda a stále více oblíbená
branže - móda v nadměrných velikos-
tech. V obou pavilonech budou
umístěna přehlídková mola
s denními módními přehlídkami
nových kolekcí vystavovatelů.
Na ploše větší než 6000 m2

představí téměř 300 vystavovatelů
okolo 400 módních značek
z minimálně 12 zemí světa.

Jaká bude účast vystavovatelů ze
zahraničí?

Počítáme s účastí vystavovatelů
minimálně z 18 zemí světa, co do
počtu to bude opět více jak 1/3
všech vystavovatelů. Jsme rádi, že
na předních místech co do počtu firem
jsou tradiční země, t.j. Slovensko, Polsko
a Německo. KABO opanují obuvnické vel-
moci, jako je Polsko, Německo
a Rakousko. Velice si vážíme stálých
vystavovatelů, jsou to povětšinou velké
firmy a společnosti, které přinášejí nové
trendy a udávají tak směr dalšího vývoje
v jednotlivých branžích. Největší radost nám
však dělají noví vystavovatelé, kteří se veletr-
hů ještě nikdy nezúčastnili, nebo ti, kteří se
sem po několikaleté odmlce vracejí.
Z celkového počtu firem jich bývá kolem 
20 %, což je hodně zajímavé a povzbudivé
číslo pro náš trh s módou. Hlavním důvodem je
nejenom středoevropský věhlas těchto veletrhů, ale
v neposlední řadě si tyto firmy uvědomují, jak důleži-
tým obchodním zprostředkovatelem veletrhy módy
a obuvi v Brně jsou. Podle průzkumů nezávislé
výzkumné agentury IPSOS TAMBOR považuje 90 %
dotázaných vystavovatelů svoji účast na STYL

a KABO za jeden z nejvýznamnějších marketingových
nástrojů svojí firmy.

Jaké novinky jsou pro vystavovatele a návštěvníky připrave-
ny?

Není to ani tak novinka, spíše lákadlo pro odborné
návštěvníky – zejména maloobchodníky. Poprvé se
na veletrzích představí silná skupina výrobců
z Brazílie. Pod záštitou brazilské ambasády v ČR
představí jak oděvy, tak i obuv a koženou galanterii.
A novinkou pro ty, kteří na srpnových veletrzích
STYL a KABO chyběli, bude určitě přehledné
a elegantní rozlišení jednotlivých branží nejen
v tištěných materiálech, ale přímo v pavilonech
barevnými koberci. Tuto inovaci přivítali s povděkem
především návštěvníci, kterým usnadnila orientaci
mezi jednotlivými branžemi. Velké množství odpočin-
kových a občerstvovacích zón zase zajistí návštěvní-

kům i vystavovatelům vyšší komfort a klid
k obchodním jednáním.

Jaký bude doprovodný program?
Co by to bylo za veletrhy módy,

kdyby chyběly přehlídky na molech.
V srpnu byl o přehlídky ze strany vysta-
vovatelů a výrobců takový zájem, že
díky dlouhému programu jsme byli
nuceni posunout i dobu ukončení vele-
trhu. Nevšední zájem byl o přehlídky
kolekcí nadměrné módy, to je branže,
která v posledních měsících zazname-
nala nevídaný nárůst zájmu jak
u vystavovatelů, tak i u obchodníků.
Výrobci i maloobchodníci po úspě-
chu na srpnovém veletrhu STYL
a KABO pochopili, že i zákazník vět-

ších rozměrů se potřebuje moderně
a stylově oblékat. I toto téma má na únoro-

vém veletrhu STYL prioritu a opět očekává-
me zvýšený zájem o přehlídky kolekcí Plus-

Size módy nejen ze stran vystavovatelů
a odborných návštěvníků, ale i ze strany
médií. Každou přehlídku doplní vždy na závěr
výjimečná kolekce „CHIC PLUS“, kterou vytvo-
řili návrháři ateliéru Módní tvorby na VŠUP
v Praze pod vedením doc. ak. mal. Josefa Ťap-

ťucha. Partnerem této kolekce je ATOK
a členské firmy, které pro ni dodaly exkluzivní

materiály.
Celkově nejoblíbenější jsou přehlídky spodního

prádla a plavek a pozadu nezůstávají ani přehlídky
kolekcí obuvi pro děti i dospělé.

Seminářů, které jsme připravili pro vystavovate-
le i návštěvníky, bude hned několik. Jeden povede
již zmiňovaný akademický malíř Josef Ťapťuch
a bude na téma „Módní design v klasické konfekci“.
Tato přednáška bude prezentována přímo na přehlíd-
kovém mole v pavilonu „V“. Druhý seminář bude při-
praven ve spolupráci s ČOKA a bude na téma
„Principy jednání se zákazníky z hlediska občanské-

ho zákoníku a zákona
o ochraně spotřebite-
le“. Třetí seminář při-
pravuje komunikační agentura Marco a téma se bude
zabývat reklamou a propagací.

V letošním roce chystáte i změnu loga, v čem spočívá?
Loga STYL a KABO zůstala stejná, změnila se

pouze jejich barva stejně jako layout veletrhů. I barvy
jdou s módou, a tak jsme přešli z ostrých barev na
teplé, jarní a trendové, což je hnědá a tyrkysová
a jejich odstíny. Na jejich podobě se graficky podílela
agentura Marco a tematicky jsme spolupracovali i se
společností IGEDO – organizátorem veletrhů módy
v Düsseldorfu, Moskvě či Turecku (CPD, CPM a CPI).

Poprvé se na layoutech veletrhu objevuje sousloví
Collection Premiere. Chceme tím podtrhnout jedineč-
nost prezentace premiérových - nových kolekcí pro
sezonu podzim-zima 2011/2012, a to jak oděvů, tak
i obuvi v jednom místě a čase, neboli premiérovou
prezentaci kolekcí pro oděvní a obuvnický trh
v teritoriu ČR a Slovenska.

V kuloárech se hovoří i o případné změně termínu, resp.
osamostatnění veletrhu Kabo. Co je na tom pravdy?

Všechno se vyvíjí, i Mezinárodní veletrhy módy
a obuvi STYL a KABO se musí přizpůsobovat změnám
a trendům, které probíhají v celé Evropě, a také potře-
bám vystavovatelů a následně odborních návštěvníků.
Zatím jsou to pouze studie, jak v budoucnu pokračo-
vat. První změny nám však již ukázal výsledek jednání
u „kulatého stolu“, které proběhlo 11. ledna na půdě
Veletrhů Brno. Sešli se zde nejvýznamnější vystavova-
telé a odborníci z textilní a obuvnické branže, své
zástupce měly i odborní garanti našich veletrhů - aso-
ciace ATOK a ČOKA. Došlo ke změně ve dnech
a v termínu konání srpnových veletrhů STYL
a KABO již v letošním roce. Termín
zahájení veletrhů se mírně předsou-
vá na datum 21. srpna 2011 a to
z důvodu volby nových výstavních
dnů: neděle, pondělí a úterý (dříve
úterý, středa a čtvrtek).
Osamostatnění jednoho z veletrhů,
jak se všichni přítomní jednoznačně
shodli, nepřipadá v úvahu.
Ostatní závěry z této diskuse
s vystavovateli jsou dalším
vodítkem, jak dále postupo-
vat, aby veletrhy byly
i nadále atraktivním marke-
tingovým nástrojem
vystavovatelů
a nepřebernou
nabídkou nových
druhů zajímavého
zboží pro obchodníky
a ostatní odborné
návštěvníky.
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O veletrhu mluví ředitelka projektu Ing. Gabriela Vargová

STYL & KABO zostanú spolu
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HAPPY MATERIALS, FOTO: LUCIE MLYNÁŘOVÁ

Součástí doprovodného programu mezinárodního textilního
veletrhu Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem je už tradičně stu-
dentská soutěž Young Contract Creations Award: Upholstery
2011, která probíhá za podpory odborného časopisu
Polsterfashion a výrobce samozhášivých textilií Trevira CS.

Letošní 4. ročník soutěže s mottem „sit and more“ byl
zaměřen na multifunkční sedací nábytek pro hotely
a jiné typy ubytovacích zařízení. Tento nábytek by měl
být využitelný nejen ve veřejných prostorech, ale také
v bytových interiérech.

Kritériem hodnocení soutěžních prací byla inovativ-

nost tvaru, praktičnost, odolnost proti opotřebení, mož-
nost sériové výroby a bezpečnost. Soutěžící museli vzít
v úvahu také emocionální požadavky kladené na náby-
tek v hotelových a zdravotnických prostorech.

Z 25 studentských návrhů celkem z osmi zemí
(Německa, Estonska, Rakouska, Polska, Slovenska,
České republiky, Finska a Maďarska) je skvělým úspě-
chem 1. místo Václava Mlynáře z VŠUP Praha s jeho
návrhem nazvaném YGO. Ygo je dětský nábytek, jehož
předností je multifunkčnost. Jednoduchým přetočením
ze sebe umí udělat houpacího koně pro jednoho, hou-
pačku pro dva nebo vesmírnou loď, z které je dobrá
prolézačka.  Viac na www.modarevue.sk

Úspěch českého designu 
na veletrhu Heimtextil 2011
Václav Mlynář se stal vítězem studentské soutěže Young Contract Creations Award: Upholstery 2011

Prečo nosia vysoké podpätky iba ženy? Jednoducho preto, lebo tak to móda určuje. No ešte
v 17. toročí to bolo naopak. Vtedy nosili vysoké podpätky muži, aby boli vyšší ako ženy a pôsobili
impozantnejšie a mocnejšie. Nemení sa však len móda, ale aj spoločenské konvencie. Vysoké pod-
pätky dnes nosia výlučne ženy pre vyššiu atraktivitu, ale aj sexuálnu moc. 

Dodnes nie je známe, prečo vysoké podpätky vôbec vznikli. Jedným
z možných vysvetlení je, že jazdcom zabraňovali vyšmyknutiu sa nohy zo
strmeňa. Logickejšie vyznieva potreba vysokého podpätku ako ochrany
pred mokrom a blatom na uliciach stredovekých miest. V súčasnosti sme
sa stretli aj s prípadmi, keď vysoký štíhly podpätok poslúžil ako obranná
zbraň. 

Nuž, nech je ako chce, jedno je isté – podpätky nerobia ľudí
len vyššími, ale aj atraktívnejšími. Napriek tomu, že menia chô-
dzu aj držanie tela, už štyri storočia sa držia na módnej scéne. 

Snaživá dizajnérka 
SPRAC. DV

Nevesta ešte nič nepovedala a médiá už špekulujú o tom, kto
bude šiť svadobné šaty pre snúbenicu princa Williama Kate
Middletonovú. Najčastejšie sa objavuje meno Elizabeth
Emanuelová, asi preto, lebo navrhla svadobné šaty pre
Williamovu matku princeznú Dianu.  Vlastným menom Elizabeth
Florence Weiner sa narodila 5. júla 1953 a spolu s manželom
Davidom Emanuelom pracujú ako módni dizajnéri. Navrhli šaty
pre Elisabeth Taylorovú, Joann Collinsovú alebo Ivanu Trumpovú.
Do svetovej dizajnérskej špičky sa dostali v roku 1981, keď
spolu s manželom vytvorili svadobnú róbu princeznej Diany.
Odvtedy má Elizabeth svoju vlastnú značku a navrhuje oblečenie
pre popredné aerolínie, kiná a hviezdy šoubiznisu. Hoci ešte
nepadlo ani slovo o termíne svadby ani o návrhárovi, Elisabeth
má pre Kate pripravených už niekoľko návrhov. 

Chcel zarobiť 
SPRAC. DV, ZDROJ INFO J. MÁCHALOVÁ, MÓDOU

POSEDLÍ A V. HRUBÁ, TVŮRCI SVĚTOVÉ MÓDY

Sú deväťdesiate roky a ulice väčších amerických miest
zdobia reklamné fotografie modelov spodnej bielizne Calvina
Kleina. Potrebuje zarobiť, a tak šokuje svojskou reklamou.
Nemá morálne zábrany a netají sa tým, že chce predať za
každú cenu. Erotické fotografie Bruce Webera ukazujú
belostné Calvinove spodky provokatívne vyduté na fyzicky
zdatnom manekýnovi. Na ďalšej reklame sa objavuje akoby
náznak skupinového sexu. Najprovokatívnejšie však pôsobili
jeho boxerky určené pre obe pohlavia. Zrejme si zvolil dobrý
spôsob na podporu predaja, pretože priemerný ročný obrat
tohto výnimočného návrhára bol v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia 1,2 bilióna dolárov.  Ale vedel aj dať.
Usporiadal obrovskú šou s asi 350 mladými ľuďmi, ktorí
mali oblečené jeho tričká, džínsy alebo plavky – jednoducho
pravý svet C. Kleina. Výťažok milión dolárov venoval na
výskum boja proti AIDS. 

Stále frčí „staré
vykopávky“ 
ZDROJ: ISIFA, FOTO ARCHÍV REDAKCIE

Časopis Vogue vyhlásil desítku žen, které měly
největší úspěch v modelingu za posledních deset let.
Anketa přinesla překvapení. Mezi nejúspěšnější modelingové
krásky se totiž probojovaly i "staré vykopávky", které by podle
pravidel proměnlivého módního průmyslu měly být dávno za zeni-
tem. Claudia Schiffer a Naomi Campbell už překročily čtyřicítku
a Kate Moss (37) se zase "plácala" v drogové závislosti. Všechny
byly na vrcholu zejména v devadesátých letech. Kate i dnes pracuje
naplno a usmívá se z titulních stránek magazínů. Naomi se drží na
špičce už neuvěřitelných pětadvacet let a Claudia stále dostává zakáz-
ky díky svému německému ledovému šarmu, krásným vlasům
a možná také lehké podobě se slavnou B.B.

Rýchlo ich odstavili 
na vedľajšiu koľaj
SPRAC DV, ZDROJ DS, ILUSTRAČNÉ FOTO DILLY
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vo Frankfurte!
24.  –  27.  5.  2011

Navštívte premiérový ročník  

medzinárodného veľtrhu pre odevný 

a textilný priemysel, ktorý sa koná 

vo Frankfurte nad Mohanom. Všetky 

vedúce spoločnosti odboru tu budú 

prezentovať svoje najnovšie stroje,  

technické zariadenia, technológie  

a služby, ako sú IT a logistické  

riešenia. Zlatým klincom bude med-

zinárodné fórum pre vyhľadávanie 

nových zdrojov Source-it!

Tešíme sa na vašu návštevu na veľtrhu 

Texprocess 2011!

www.texprocess.com 
info@messefrankfurt.cz

Tel. +420  233  355  246 

Paralelne prebieha:

powered by

Medzinárodný veľtrh pre spracovanie 
textilných a pružných materiálov

Prestížna talianska značka Sicis, vo veľkej miere
známa predovšetkým v interiérových dekoráciách ako
výrobca obkladových mozaík, sa tentokrát rozhodla
rozšíriť svoju ponuku a pre svoje “diela” zvolila úplne
nový rozmer a zámer. 

Šperky Sicis sú výsledkom návratu k tradíciám minia-
túrnych mozaík 18. storočia a aplikácie vtedajších techník do
vlastnej produkcie prispôsobenej aktuálnym časom. A tak sa objavujú manžetové
gombíky a brošne, pestrofarebné klenoty rôznych tvarov inšpirované prírodou, sta-

vajúce na hre svetelných kontrastov. 
Mozaiky sú manuálne zhotovené podľa

antických metód z tisícok drobných úlom-
kov.  Aplikáciou lesklého zlata a drahocen-
ných diamantov, briliantov a rubínov nado-
búdajú charakter originálnych malieb. Ich
poetické črty sa zlučujú s perfekcionizmom
v štýle matematických pravidiel a spolu
vytvárajú dokonalú symbiózu. 

Mikromozaika v klenotoch Sicis sa snaží
prebudiť pocity z niekdajších dôb a zároveň
odkryť inovovanú tvár tohto typu výrobku
ako komunikátora a predstaviteľa najhorú-
cejších módnych tendencií a životného
štýlu.   

Mozaika ako klenot 
MOK, MILÁNO, FOTO SICIS

Outfitu dodajú neprehliadnuteľnú dávku glamouru, vášnivej umeleckej
duši jedinečný zážitok a v hodnotovej hierarchii sa šplhajú smerom ku
končiarom. Presne takto by sa dala definovať kolekcia luxusných mód-
nych doplnkov Sicis Jewelry.

Nevedia sa dohodnúť 
DV, FOTO Z PUBLIKÁCIE MÓDOU POSEDLÍ

V histórii sa obdobie vlády kráľa Slnko Ľudovíta XIV. považuje
za začiatok rozkvetu módy, za obdobie, keď Francúzsko udávalo
svetu módny smer. Dvor ovládal bohémsky život, dôležité bolo čo
najčastejšie prekvapiť, upútať pozornosť, niekedy až šokovať.
V 17. storočí  vznikol aj prvý módny časopis Le Mercure Galant.  

Francúzsku módu úzkostlivo sle-
dovali a preberali popredné dámy
ostatných európskych dvorov.
Francúzom preto veľmi nevoňalo,
že za prvého vedomého couteriéra
je označovaný Angličan Charles
Frederic Worth, narodený v roku
1825. Ako uvádza Jana Máchalová
vo svojej knihe Módou posedlí,
Francúzi toto prvenstvo pripisujú
Rose Bertinovej, žene, ktorá rozho-
dovala vo veciach módy a vkusu
na dvore kráľa Ľudovíta XVI. Jej
kariéra však padla zároveň  s hla-
vou tohto panovníka a jeho manžel-
ky Marie Anoinetty, kým sláva
Charlesa Frederica zostala strieda-
júcimi sa vládami nedotknutá.

V dobách Charlesa Frederica
Wortha bola módna ilustrácia
popisná a anonymná
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Reč je o Director Business Development (riaditeľke
obchodného rozvoja) D1 Outletu Bratislava  Susanne
Solterer, ktorá bude mať na svedomí uvedenie do pre-
vádzky prvého slovenského outletového centra pri
Senci, neďaleko Bratislavy. Pani Susanne si medzi
sviatkami našla na nás čas a práve, keď za oknami
tíško padal sneh, sme sa pozhovárali pri káve.

Takže po materských povinnostiach ste prvé pracovné skúse-
nosti zbierali v Ikei? 

„Áno, tu som si začala budovať kariéru. V Ikei
som bola skoro 13 rokov a mám na toto obdobie
veľmi pekné spomienky. Získala som tu neoceniteľnú
prax a dobrých kolegov, s ktorými som dodnes v kon-
takte a dokonca sledujem ich kariérny postup, v niek-
torých prípadoch medzinárodný.“

A potom prišli na rad outlety?
„Tri roky som bola v bratislavskej Ikei v pozícii

obchodnej manažérky, ešte bola na Tomášikovej ulici,
keď do designer outletu v rakúskom Parndorfe hľada-
la americká spoločnosť manažéra so skúsenosťami.
Ukazujúc na zelenú lúku mi americký riaditeľ spoloč-
nosti McArthur Glen povedal: „Susanne, to bude tvoje
outletové centrum.“  Parndorf sme začali budovať
doslova z ničoho. Dnes, po dvanástich rokoch je to

veľký príbeh o úspechu. Neskôr som robila ešte jeden
holandský projekt a po jeho postavení som bola vo
funkcii hlavnej manažérky spoločnosti McArthur Glen
pre Rakúsko, Holandsko a Nemecko.“

V koľkých krajinách ste budovali outlety? 
„Vo Švajčiarsku, Holandsku a samozrejme 

v Rakúsku, na niektorých častiach som spolupracova-
la aj v Taliansku a naposledy v Chorvátsku.“

Máte za sebou veľa úspešných projektov. Zrejme sa na
tomto úspechu podieľala aj radosť z práce. 

„Samozrejme, inak by som to nerobila. Ale pravdu-
povediac, na Slovensku pracujem naozaj rada. Máme
tu dobrý tím a ja mám dobré kontakty z predošlých
pôsobísk. Dobre sa mi pracuje aj pre IPEC. Je to skú-
sená a silná spoločnosť, ktorá je medzinárodne činná
a ktorá už zrealizovala 1 milión m2 plôch. A to nie je
také bežné.“

Outlety navštevujete len pracovne alebo tu aj radi nakupujete? 
„Aj rada nakupujem, ale keď som v zahraničí, cho-

dím po outletových centrách, porovnávam, pozerám
sa, ako to tam funguje, a pretože poznám veľa ľudí
z brandže, tak ich navštevujem a zhováram sa s nimi.
Je to moje hobby.“ 

Susanne Solterer je sympatická blondína, naše posedenie
bolo uvoľnené a z celého jej prejavu bolo zrejmé, že sa vo svo-
jej práci cíti ako ryba vo vode. Jej skoro dennou trasou je
Viedeň – Bratislava a prácu končieva o šiestej. Napriek tomu si
nájde čas aj na svojho druhého koníčka, golf. Je čas na posled-
nú otázku.

Vyplynulo vám z doterajšieho života nejaké životné krédo? 
„Mojím životným krédom je mať vždy otvorené uši

aj oči na zachytenie novej životnej šance. Ja som
mala v živote šťastie na stretnutia so správnymi
ľuďmi, ktorí ma v správnom momente priviedli
k správnym projektom. Vždy to išlo tak nejako samé
od seba, nenásilne, a to bolo na tom pekné.“

Študenti stredných
škôl! Už viete, 
čo budete robiť 
8. apríla tohto roku? 

Pri odpovedi by ste nemali zaváhať – veď budeme v Prešove na súťa-
ži mladých módnych tvorcov Módna línia mladých, ktorú už po piatykrát
organizuje Stredná odborná škola podnikania na čele s riaditeľom 
Ing. Stanislavom Kuchtom. 

Prezentácia tvorby mladých módnych tvorcov – študentov stredných
škôl má podporiť rozvoj ich kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhoto-
vení modelov. Za medzinárodnej účasti sa tu stretnú najlepší módni tvor-
covia stredných škôl nielen zo Slovenska, ale aj z krajín Európskej únie
(Česka, Poľska, Maďarska a iných krajín).

Pre tých, ktorí už na tejto súťaži boli, máme informáciu, že na propozí-
ciách súťaže sa nič nemení a nováčikom odporúčame ísť na našu 
webovú stránku www.modarevue.sk, alebo webovú stránku školy
www.sospodnikania.sk, kde sú všetky podrobné informácie. 
Osobne môžete telefonovať Mgr. Ivete Ligdayovej 
na t. č. +42151/7733413.

Čoraz populárnejšia britská
značka Burberry žne stále väčší
úspech. Naposledy mali nárast
ročného obratu o takmer 30
percent. Zaslúžili sa o to také
krajiny ako Rusko, Brazília,
Blízky východ, ale najmä
Čína. Podľa časopisu Daily
Mail za to môže pánska
kabelka so siahodlhým
názvom smoked check
crossbody bag, ktorej cena
sa pohybuje od 350 do
1065 eur. Taška má športo-
vo-elegantný nádych a jej varianty
s rovnakým strihom a materiálom sú hitom sezóny po celom svete. Najväčší
záujemcovia o kabelku sú však obyvatelia Číny. Táto krajina je totiž známa svo-
jím nekonvenčným pohľadom na módu na rozdiel od ,,konzervatívnych“
Európanov. Pohľad na muža s kabelkou nie je bežný ani na Slovensku. Značka
Burberry by to však mohla zmeniť. Jej modely sú charakteristické svojou ele-
ganciou, károvaným vzorom a zemitými farbami, ktoré pôsobia luxusne a dodá-
vajú jeho nositeľovi šmrnc.

Aj muži chcú kabelku
SPRAC. MICHAELA RAŠLOVÁ, ZDROJ A FOTO BURBERRY

Mať uši aj oči vždy otvorené
DARINA VITTEKOVÁ

Chcela študovať umenie, no dnes je vďačná, že vyštudovala marketing. Nevedela si nájsť
zamestnanie, no dnes je rada, že jej osud prihral do cesty firmu Ikea. Napriek tomu jej pracovný
život napĺňajú outlety. Sú jej prácou, jej koníčkom, jej zábavou. Roky pracuje na pozíciách vrcho-
lového manažmentu firiem a tvrdí, že manažment má v sebe veľmi veľa kreativity.



S Audrey k obuvníkovi
ísť netreba
MONIKA TORRI, MILÁNO, FOTO: SICIS

Považujete sa za prehnanú milovníčku „lodičiek“, ktorá sa závislosti od
nich nedokáže zbaviť ani na okamih? A to aj napriek tomu, že vám občas spô-
sobia nemalé problémy a bolesti? Riešenie je na svete. A ešte k tomu aké! 

Príjemný vodopád s masážnym účinkom a maximálne priestorové pohodlie
pre vaše telo. To všetko zaručí elegantný sabot (drevák) na 165-centimetro-
vom podpätku od dizajnéra Massimiliana Della Monaca. Audrey dokáže ulaho-
diť po každej stránke. Rovnomenná vaňa značky Sicis v atypic-
kom tvare topánky sa totiž nielen postará o blahodárne efek-
ty, ale zásluhou obkladu vo forme umeleckej mozaiky obo-
hatí akýkoľvek priestor o silný estetický prvok s nády-
chom ženskej jemnosti. A viete, čo je na Audrey úplne
geniálne? 
Že jej netreba vymieňať podpätok.

Viac foto na www.modarevue.sk
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Módní design, široká nabídka
velikostí (až do G a H), trendové
materiály a možnost kombinovat
horní a dolní díl charakterizují letoš-
ní kolekci plavek TRIOLA 2011.
Plavkové podprsenky (vyztužené
i nevyztužené) jsou zhotoveny
podle oblíbených střihů TRIOLA. Ty
perfektně formují dekolt a vytvářejí
dojem souměrné postavy. Důležitá
je i možnost vzájemně kombinovat
horní a spodní díl.

Všechna ramínka jsou vzadu
odepínací, s nastavitelnou délkou
a možností uvázat je za krk. Ke

každé podprsence můžete kom-
binovat dvoje až troje kalhotky
(vyšší nebo bokové, šortkové
nebo brazilky anebo model
s nastavitelnou výškou šálu).
TRIOLA nabízí kalhotky ve veli-
kostech 70 – 95. 

Nechybí ani jednodílné plav-
ky z rychleschnoucího materiá-
lu a k nim dokonale sladěné
pareo. Spolu vytvoří outfit,
v němž budete in na pláži
i v jejím okolí. V nabídce do
velikosti F 80.

www.triola.cz

Ženám plavky 
TRIOLA sluší
Do soupravy až troje různé kalhotky
- nabídka do velikosti košů G a H

S MÓDA revue
pocestujú 

Boj o krásne luxusné kufre značky ANTLER sa skončil! Dňa
10.januára sme vyžrebovali spomedzi predplatiteľov troch šťastliv-
cov, ktorí sa môžu rozbehnúť na veľtrhy s kufrom ANTLER od
redakcie MÓDA revue.  

Prvú cenu a ten naj-
väčší kufor vyhráva
Ing. Danica Číková
z maloobchodu HELIOS
na Herlianskej ulici 15
v Bratislave.

Druhú cenu v podobe
príručného kufra
ANTLER vyhráva pani
Alena Barošová z firmy
LB LUCIA, Starohorská
13 v Banskej Bystrici.

Tretiu cenu a príručný kufor ANTLER vyhráva pani Silvie Vaněčková z firmy
TONAK z Nového Jičína.

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby ich výhra spoľahlivo
sprevádzala na cestách po veľtrhoch za inšpiráciami. A ešte niečo - neza-
budnite si do kufra pribaliť najnovšie číslo Móda revue, cestovanie býva
niekedy zdĺhavé.
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Európou sa ako vietor ženie vlna zdravého životného štýlu. Zdravá výživa
a najmä pravidelný pohyb si žiadajú investície. No netreba mať hneď pred
očami natrénovaných mužov alebo ženy s črtajúcimi sa bicepsami pod tričkom.
Aj „nadváhy“ si osvojili potrebu pohybu, čo treba naozaj oceniť. Zákazníci nám
svoju mienku povedali, zobrali sme si na mušku výrobcov. Zaujímalo nás, aká
je na našom trhu ponuka športových odevov v nadmerných veľkostiach. Náš
miniprieskum naznačuje, že to možno až také zlé nebude. 

V každom prípade, ako sme sa dozvedeli od výrobcov, väčšia možnosť
výberu je v sortimente spodnej bielizne. 

Moira – v klasickom programe spodného aj vrchného oblečenia majú aj veľ-
kosti XXXL a vraj sa veľmi dobre predávajú, pretože ľudia sú vo všeobecnosti
silnejší. 

Zajo – dámske športové oblečenie má v ponuke do veľkosti XXL a pánske
do veľkosti XXXL, všetko vo vybraných klasických strihoch, teda skôr voľnej-
šie. V celkovej ponuke je tento sortiment v malom percentuálnom podiele,  ale
predajú všetko. 

Lamido – v športovom sortimente majú veľkosti až do 66 českého číslovania,
najmä dámske veci. Sú to väčšinou produkty s vysokým obsahom elastanu. Na
celkovom športovom sortimente tvoria u nich veľkosti od 44–66  až polovičný
podiel.

RVC sportswear – evidujú veľký záujem o väčšie veľkosti, ktoré majú až do
XXXL, najmä pánske, a rýchlo ich vypredajú. Uvažujú preto o zvýšení produkcie
veľkých veľkostí. 

Výrobcovia ponúkajú aj XXXL 
DARINA VITTEKOVÁ

Slovensko
4.-5. 2. 2011 Svadobný veľtrh, Výstavisko Incheba Bratislava

www.svadobnyveltrh.sk
12.-13. 2. 2011 Svadba od A po Z, Nitra – všetko pre dokonalú svadbu

www.agrokomplex.sk
26. 2. 2011 Svadobný veľtrh, Hotel Lux, Banská Bystrica

www.svadobnyveltrh.sk
8.-13. 3. 2011 BYTEX Nitra – bytové textílie, koberce

www.agrokomplex.sk
23.-24. 3. 2011 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, 

metráž, obuv, galantéria, doplnky
www.pska.sk

26. 3. 2011 Svadobný veľtrh, Hotel Slovakia, Žilina
www.svadobnyveltrh.sk

Česká republika
15.-17. 2. 2011 Styl-Kabo (BVV Brno) − odevy, textil, bielizeň, 

metráž, galantéria, koža, obuv, doplnky
www.bvv.cz

8-9. 3. 2011 Obchodné dni Tori  (Olomouc) − textil, odevy, obuv, koža
www.tori.cz

22. 3. 2011 Obchodné dni Tori (Praha) − textil, odevy, obuv, koža

Zahraničie
2.-4. 2. 2011 Tex-Trends India, India International Garment Fair (New Delhi)

www.textrendsindia2011.com
3.-5. 2. 2011 SIMM (Madrid) – dámske, pánske odevy, 

metráž, kožušiny, doplnky
www.simm.ifema.es

8.-10. 2. 2011 Première Vision (Paríž) – tkaniny
www.premierevision.fr

8.-10. 2. 2011 Mod'amont (Paríž) – galantéria, odevné doplnky 
www.modamont.com

21.-24. 2. 2011 CPM Collection Première Moskow (Moskva) – pánske, 
dámske a detské odevy
www.igedo.com

23. 2.-1. 3. 2011 Milano Moda Donna (Miláno) – prehliadky
www.cameramoda.it

25. 2.-28. 2. 2011 MilanoVendeModa (Miláno) – dámske odevy a doplnky
www.mimilanopretaporter.fieramilano.it

25.-27. 2. 2011 Touch, Neozone, Cloudnine-White (Miláno) − 
dámske odevy a doplnky
www.pittimmagine.com/en/fiere/touchneozonecloudnine 

1.-3. 3. 2011 Tex-Style (Poznaň) – odevy, obuv, kožená galantéria, bielizeň
www.fashion.mtp.pl

6.-7. 3. 2011 Týždeň kože a obuvi (Budapešť) – odevy, kožené výrobky 
a obuv
www.bcefair.hu

6.-9. 3. 2011 Micam shoevent, (Miláno) – obuv
www.micamonline.com

6.-9. 3. 2011 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
www.mipel.com

6.-9. 3. 2011 Mifur (Miláno) − koža, kožušiny
www.mifur.com

16.-18. 3. 2011 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky 
www.gds-online.com

30. 3.-1. 4. 2011 Fashion Access APLF (Hongkong) – obuv, koža a doplnky
www.aplf.com

30. 3.-1. 4. 2011 APLF MM&T (Hongkong) – materiály, výrobné technológie
www.aplf.com

8.-10. 4. 2011 Intertextil Balticum (Riga) – pánske, dámske a detské 
oblečenie, koža
www.bt1.lv

4.-6. 5. 2011  Proposte (bytové textílie)   
www.propostefair.it

VÝSTAVY A VEĽTRHY

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
Zmena termínov vyhradená!

Nejen u nás se vykrádají
butiky - loupež u Diora
ZDROJ ISIFA

V Cannes byl v lednu vykraden butik firmy Dior ležící mezi festivalovým palá-
cem a hotelem Carlton. Zloději přišli zadem kolem šesté ráno, pár hodin před ote-
vřením. Odnesli si kořist ve vysoké částce a podařilo se jim uniknout, i přes ječící
alarm, ještě před příjezdem policie, která tam  dorazila za deset minut.

Nová spodná bielizeň XL
pre ženy  
ZDROJ: BIG BLOOMERS COMPANY

Anglická spoločnosť Big Bloomers Company vznikla len nedávno, na jar
roku 2010, a už sa jej podarilo nájsť na trhu tzv. dieru. Rodinná firma
matky a dcéry Diany a Laury Manneringových sa zaoberá výrobou spodnej
bielizne v nadmerných veľkostiach. Začínali pri veľkostiach 8 XL a dnes
vyrábajú najväčšie spodné nohavičky na svete – 15 XL. Už počas prvého
týždňa sa ich predalo 100 ks. Putovali najmä zákazníčkam na Nový Zéland
a do Austrálie. Pre upresnenie dodávame, že majiteľky takýchto maxi
nohavičiek patria do hmotnostnej kategórie 286 kg a objem ich pása sa
pohybuje v rozpätí do 2,6 m.   



„Zlízla“ si to
Westwoodová 
DV, ILUSTRAČNÉ FOTO Z KNIHY SHOES

A LEXICON OF STYLE

V päťdesiatych rokoch minulého storočia
talianski dizajnéri zdokonalili ihličkové pod-
pätky tak, že ich pre vyššiu stabilitu vystu-
žili oceľovou výplňou. Extra vysoké pod-
pätky aj so zvýšenou podráž-
kou už minulý rok (a nie prvý
raz) hromadne zaplavili módne
móla. Chuderky modelky mali
čo robiť, aby sa udržali na nohách. Niektorým sa to
nepodarilo.

Jednou z návrhárok, ktorá ovplyvnila módu 
odevov aj topánok, je extravagantná Vivienne
Westwoodová. Jej topánky s podpätkom XXL pred-
viedla ešte v roku 1993 svetová topmodelka Naomi
Campbellová. Jej pád nenechal nikoho na pochybách,
že Naomi si status svetovej top modelky naozaj
zaslúži. Aj Vivienne bola veľmi spokojná, s akou grá-
ciou Naomi pád aj odchod z móla zvládla. Modelka si
to však za klobúk nestrčila. Návrhárke dala v zákulisí
patrične najavo, čo si o jej topánkach myslí. 

MÓDNE FÓRUM
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Vek opýtaných sa pohyboval od 17 do 48
rokov. Podľa toho sa líšili aj ich odpovede. Staršie
dámy na otázku, čo im chýba v tomto sortimente,
odpovedali vcelku optimisticky. S výberom obleče-
nia boli spokojné, prípadne, ako povedali, ,,zvyknu-
té“. O mladšej vzorke sa to povedať nedá. Niektoré
by chceli mať výber rovnako veľký, ako majú ,,36-
tky“, niektoré si už našli obchody, v ktorých nájdu,
čo potrebujú a iné si dajú šiť na mieru či improvi-
zujú. Z obyčajných kúskov oblečenia si vlastnoruč-
ne dokážu vyčariť jedinečné outfity. Stretli sme aj
takú zákazníčku, ktorá nakupuje najmä v pán-
skych oddeleniach. Avšak máloktorý opýtaný
nakupuje v zahraničí, no našli sa aj takí. Väčšinou
nechodia ďaleko, stačí Rakúsko alebo majú zná-
mych v zahraničí, ktorí im posielajú najnovšie hity

priamo z horúceho pultu.
Keď sme sa opýtali, čo im najviac v sortimente

chýba, mladšie ročníky odpovedali, že najmä origi-
nálnejšie kúsky alebo viac sexy spodná bielizeň,
dokonale sediace nohavice a módnejšie topy. 

Zašli sme aj do jedného butiku s módou pre
,,bacuľky“. V obchode nám ochotne ukázali, aký
tovar ponúkajú. Sortiment bol naozaj pestrý pre
akúkoľvek vekovú kategóriu, no výber pre mlad-
ších mužov akosi stagnoval. Môžeme len dúfať, že
sa to čo najskôr zmení.

Tieto štatistiky neznejú príliš hrozivo, ale stále
je na čom pracovať. Podobných obchodov pomaly
pribúda. Azda sa úroveň módy pre „veľkých“ vo
veľkom rozbehne a všetci sa budú môcť obliekať
tak, ako sa im to páči.

Móda pre „veľkých“ 
MICHAELA RAŠLOVÁ

Za posledné roky sa toho v móde na Slovensku veľa zmenilo. Samozrejme, k lepšiemu.
Milovníci módy majú oveľa väčšie možnosti a širší výber. Platí to však pre všetkých? 
Tzv. nekonfekční ľudia to mali vždy o čosi ťažšie a viditeľne pribúdajú, najmä medzi mladšou
generáciou. Špecializovaných obchodov bolo málo a ich obsah lahodil možno tak starším a nená-
ročnejším zákazníkom. Rozhodli sme sa, že sa pozrieme na situáciu v súčasnosti, a to priamo
v dave a v obchode pre moletky.

Veľkoobchod 
spodnej bielizne a ponožiek 

značky PUMA pre SR a ČR 

Monelli s.r.o.
Krajinská 3, Piešťany, Slovensko

Tel. pre ČR: +421 948 918 833
+420 732 422 394

Tel. pre SR: +421 902 918 831
e-mail: monelli@monelli.sk
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A je to tu. Medzičasom je jedna celá generácia
kompletne vybavená internetom. Twitujú, četujú
a preklikávajú sa celý deň krížom-krážom. Aj staršie
generácie sú už tak poprepájané ako nikdy pred-
tým. Kým príjmy kamenných obchodov klesajú,
internetové príjmy rastú. Stále viac ľudí nakupuje
cez internet. Aj topánky. Pár kliknutí cez obedňajšiu
prestávku alebo večer na pohovke a vybrané topán-
ky stoja v predsieni. Internetový predajca Zalando
napríklad ponúka okolo 500 značiek a od jeho
nástupu na trh v roku 2008 dosiahla znalosť
o značkách úroveň skoro 85 %. Toto všetko má
dosah na pevné obchody s obuvou. Reinhard
Peneder, ktorý pracoval pre Humanic a Aldo Shoes,
hovorí: „Naše  obchody musia v budúcnosti vyzerať
inakšie.“ On line svet drasticky zmenil prácu medzi
štyrmi stenami reálneho obchodu. Keď tu ľudia
nakúpia, je to impulzívne rozhodnutie. Samozrejme,
topánky treba vždy vyskúšať, porovnať a vyskúšať
si aj ich pocit. Vďaka UPS a iným zásielkovým služ-
bám to môžeme urobiť doma v obývačke. Ako teda
musia dnes vyzerať obchody s obuvou, aby pritiahli
ľudí?  Sú dve možnosti.

PRVÁ MOŽNOSŤ
V pevnom obchode musia ľudia dostať to, čo im

internet nikdy neponúkne. A to je zážitok, osobný
kontakt, autentickosť, dobrodružstvo. Predajné plo-
chy musia byť intenzívne a účinné – je to výzva pre
interiérových architektov obchodných priestorov.
Simon Harop z britskej Brand Senze Agency, ktorý
sa špecializuje na multizmyslový marketing, hovorí:
„Na to, aby sa mohlo konkurovať on line obcho-
dom, musia obchody využívať tú najväčšiu pred-
nosť akú majú – že sú fyzicky tu. A to im dáva
možnosť osloviť všetky zmysly zákazníka.
V stacionárnom obchode môžu zákazníci  skúšať,
cítiť, hmatať, voňať, ochutnávať. Väčšina maloob-
chodníkov vie, že ak presvedčia zákazníka, aby si
niečo vyskúšal, už nie je ďaleko od toho, aby bol
presvedčený, že niečo kúpi.“

Zmyslové zážitky v obchodnom priestore sú
dôležité ako nikdy predtým. Pravé materiály
z dreva, kamenné steny, drevené lavičky alebo
kreslá aj pravé kvety sú dnes dôležitým trendom
v zariaďovaní obchodu ako protipólu virtuálneho
sveta. Zákazník by mal cez zariadenie vycítiť –
pozor, tu ma čaká niečo mimoriadne. 

Prezentácie webových stránok zmenili nároky na
obchody s obuvou. „Obchod musí reagovať na
rýchlosť sietí, napríklad tovarovým sortimentom
najlepších produktov a tém. Ten prechod od vizuál-
neho obchodovania a prezentácie sortimentu je
dnes plynulejší,“ hovorí Jutta Blocherová z firmy
Blocher&Blocher Partners. Čoraz žiadanejšie sú inte-
ligentné a flexibilné moduly, aby sa mohli rýchlo
prebudovať na prezentáciu nových tém. 

DRUHÁ MOŽNOSŤ
„V kamennom obchode je potrebné pritiahnuť

zákazníkov do širokej interakcie,“ hovorí Peneder.

Monitory môžu napríklad odovzdať to isté posolstvo
ako web, spojiť cez smartphone stacionárny a svet
on line. Terminály on line poskytujú možnosť ceno-
vého porovnania a ponúkajú exkluzívne ponuky ako
doplnkový servis. Alebo poskytujú virtuálneho
poradcu, ktorý vyberie vhodné topánky k šatám.
V obchode môže zákazníčka cez zrkadlá
s integrovanou kamerou a internetovým pripojením
ukázať nové čižmy najlepšej kamarátke. 

Skener nájde na nohy správnu topánku, terminá-
ly na hru a komunikáciu predlžujú čas pobytu
v obchode. Odpoveď na otázku koľko z toho znesie
plocha môžu dať spoločne len interiéroví architekti
a maloobchodníci. 

Pre aké možnosti sa musíme rozhodnúť, je teda
jasné. Kto dnes vzbudí v obchode s obuvou emócie,
má náskok – či už cez autentickú, autentickými mate-
riálmi vyvolanú atmosféru, alebo cez inovačné tech-
nické vybavenie. 

Faktory úspechu v obchode s obuvou
SPRAC. DV, ZDROJ GDS/JULIA MÖNNICH, KRÁTENÉ, FOTO MESSE DÜSSELDORF

Internetový obchod je stále dôležitejší a získava čoraz väčší objem trhu. S priťažujúcimi dôsledkami nákupného správania sa svojich klientov. 
Ako musia dnes obchody s obuvou vyzerať, aby ľudí zdvihli z pohovky a prilákali do obchodu? 

Veľké obchodné domy ako Prada a Armani našli nový trh – predaj on line. 
Na oboch koncoch drahej ulice Via Montenapoleone sú dva úplne odlišné

módne „chrámy“.
Galéria Vittorio Emanuele II, ktorú postavili v roku 1877 a je situovaná

v blízkosti Duomo a hostí Luisa Vuittona, a prvý obchod Prady založený v roku
1913. Na druhom konci je moderný „megastore“ Giorgia Armaniho. Okrem
Armaniho drahých kolekcií obchod ponúka aj jeho detské módne kolekcie, je tu

tiež kníhkupectvo, kvetinárstvo a medzi celebritami obľúbená reštaurácia Nobu.
Čoskoro tu bude aj hotel Armani, aký už otvoril v Dubaji. 

No nie je to tak dávno, čo v týchto obchodoch mohli zákazníci kúpiť len dizaj-
nérske modely. Áno, luxusné značky mali aj webové stránky, no s pomaly sa
načítavajúcim flashom a so vzhľadom knihy. Tým posledným, čo webové strán-
ky ponúkali, boli priame predaje.

Vysokým značkám sa zapáčil predaj on line 
ZDROJ: FNA, SKRÁTENÉ, SPRAC. DV
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UŽ TO TAK NIE JE
Veľa z toho, čo pán Armani ponúka v obchode, je už k dispozícii aj on line na

internete.
„Pán Armani bol medzi prvými inovátormi,“ hovorí Federico Marchetti, maji-

teľ spoločnosti Yoox, jednej z nových generácií hi-tech spoločností podporujúcich
on line stratégiu najväčších svetových predajcov luxusu. Yoox spravuje webové
stránky 23 značiek, okrem Armaniho aj značky Ermengildo Zegna a Marni
a v poradovníku má ďalších 33. Keďže internet bol príliš pomalý
a širokopásmových pripojení nebolo veľa, módni dizajnéri až po rokoch ostýcha-
nia on line predaj konečne prijali. „Zámerom bolo spojiť svet módy so svetom
internetu, pretože tieto dva svety boli a sú si veľmi vzdialené,“ hovorí Marchetti. 

BURBERRY INOVUJE
Burberry stál na hraniciach inovácie predaja luxusnej módy. Britská značka

ponúkala živé prenosy svojich prehliadok vo svojom obchode. Zákazník si mohol
kliknúť na šaty, ktoré práve videl a objednať si ich, skôr ako sa prehliadka skon-
čila. Burberry dodal model do siedmich týždňov.

Technológiu „bežiaceho obchodu“ presadzuje firma Creathete Group, ktorú
založil James Gardner. „Je to veľmi dobrý spôsob, ako získať so svojimi zákaz-

níkmi dlhodobý vzťah,“ hovorí Gardner. Umožňuje módnym firmám, aby obišli
obchodné domy a spojili sa priamo so zákazníkmi. 

ZÁRUKA EXKLUZIVITY
Skôr ako sa veľké značky ako Gucci a LVMH rozhodli vo veľkom predávať

cez internet, museli si byť istí, že dokážu udržať exkluzivitu značky. Ako je to
možné? Značka si udrží exkluzívnosť tak, že obmedzí prístup k niektorým zo svo-
jich výrobkov a zákazníkom tým dáva pocit, že sú VIP. „Najväčším a najkrajším
obchodom na svete je on line obchod a oni nám ho dali do správy,“ hovorí
Marchetti a dodáva: „Je to otázka dôvery.“ 

SKONČIA KAMENNÉ OBCHODY? 
Nízke náklady on line predaja znamenajú, že aj malé dizajnérske módne znač-

ky môžu predávať on line a zdôrazniť svoje kvality. Pán Marchetti  poukazuje na
ešte jednu výhodu on line obchodov, a tým je čas. Tieto obchody sú otvorené 24
hodín denne a sedem dní v týždni. Až tretina zákazníkov Yooxu nakupuje po
19.00 hodine, najmä na japonskom trhu.  Budúci rok začne Yoox pôsobiť aj
v Číne, čím bude prvým, kto tu zavedie online predaj vysokých značiek. Zároveň
však hovorí, že si nevie predstaviť svet, v ktorom Prada a Gucci už nebudú mať
žiadne obchody na Bond Street alebo Piatej Avenue. Aspoň zatiaľ nie.

DIPO – VEĽKOOBCHOD
PRIAMY DOVOZ METROVÉHO TEXTILU

Bohatá ponuka sortimentu textilných materiálov vhodných 
na elegantnú a športovú módu.

Materiály sú určené výrobcom odevov, maloobchodným predajňam, 
veľkoobchodom s metrovým textilom a firmám zaoberajúcim sa výzdobou 

a prípravou spoločenských udalostí.

Ponúkaný sortiment:  
Celoročné materiály: 

• PODŠIVKY • VRECKOVINY • SATÉNY • TYLY • ŠIFÓNY • GABARDÉNY

Aktuálna kolekcia jar/leto 2011:
• ŠATOVKY – v módnych dizajnoch a farbách 
• KOSTÝMOVKY • SPOLOČENSKÉ MATERIÁLY

Materiály na sezónu jeseň/zima: 
• FLAUŠE – jednofarebné, vzorované, flokované

• KOŽUŠINY – jednofarebné, melírované • PLÁŠŤOVKY

KONTAKT:  
Adresa: DIPO, Janka Kráľa 962, 093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057-4424 951, 4422 993, Mobil: 0905-982 625, Fax: 057-4462 555
E-mail:dipo@vt.psg.sk, www.dipo.sk
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Zánik obchodov s exkluzívnymi 
značkami na Slovensku?
DARINA VITTEKOVÁ

Internetový predaj exkluzívnych značiek nie je neznámy ani na Slovensku,
ani v Čechách. Od ostatných internetových obchodov sa líši aj tým, že
zákazník sa prihlásením a obdržaním hesla a tiež poskytnutím istých
informácií o sebe stáva členom akéhosi klubu. Zákazníkovi to dáva pocit
exkluzivity, aká k značkovej móde jednoducho patrí. 

„Je to súčasť konkurenčného boja a marketingovej stratégie a považujem
to za správne, pretože to posúva štandard služieb dopredu,“ hovorí
Ing. Ľubomír Drahovský, majiteľ agentúry pre prieskum trhu Terno a dodáva:
„Tým, že sa začala štruktúrovať spoločnosť a jej spotrebiteľ, začal sa rozvíjať
nový smer poskytovania služieb a má šancu sa naďalej vyvíjať. Zákazníci si už
zvykli vstupovať do rôznych klubov a zoskupení, aby sa, nemyslím teraz
snobsky, nejakým spôsobom odlíšili. Vytvárajú skupinu, ktorá si chce
porozumieť s tým, kto tú službu poskytuje. Taká istá filozofia je aj
v internetovom obchode exkluzívnych módnych značiek. S e-shopom
komunikujú ľudia, ktorí preferujú určitú módnu značku a zároveň sa tu vytvára
intenzívny kontakt medzi zákazníkom a e-shopom. Kluby sa totiž o svojich
zákazníkov aj starajú. Posielajú im stále aktuálne informácie a ponuky, ale aj
zaujímavé benefity, iné ako v štandardnom kamennom značkovom obchode
alebo e-shope.“

Má zákazník istotu, že nekúpi falzifikát, ale ozajstný originál? „Aj v tomto by
sa mal značkový e-shop odlišovať a mala by tu byť garancia toho, že nejde
o falzifikáty,“ myslí si Drahovský. Konkrétny mechanizmus na overenie pravosti
originálu však nie je a ťažko si vieme takýto mechanizmus aj predstaviť. A tak
je len otázkou dôvery, že ponúkaný tovar je naozaj originál. „Predajca si musí
postupne získať dôveru zákazníka,“ vysvetľuje Drahovský.

Tak ako bežné e-shopy aj značkové sú pre zákazníka finančne výhodnejšie.
„O e-shopoch všeobecne platí, že majú nižšie režijné náklady na prenájmy aj
skladové priestory, takže si môžu dovoliť výhodnejšie osloviť zákazníka. Na
druhej strane silná internetizácia spoločnosti zvyšuje šance e-shopov tým, že
umožňuje ľuďom aj počas pracovnej prestávky využívať možnosti nákupu. To
platí o e-shopoch všeobecne,“ podotýka Drahovský.

Hoci bývame svedkami preplnených nákupných centier, kde sa mnohé
značky usídlili, predsa sa tiež pýtame: Neznamená to koniec kamenných
obchodov s luxusnými značkami u nás? 

„Určite nie,“ hovorí Drahovský. „Na Slovensku je ešte veľmi veľa zákazníkov
aj náročných zákazníkov, ktorí majú tendenciu si tovar ohmatať, vyskúšať, či
veľkosť sedí a pozrieť si zblízka kvalitatívne vlastnosti tovaru. A potrebujú tiež
mať zážitok z nakupovania,“ dodáva.

Starší či mladší, to nehrá rolu. Aj medzi mladými zákazníkmi, ktorí sú už
doslova súčasťou pretechnizovaného sveta, je veľa takých, najmä žien, ktorí
uprednostia osobný kontakt.

Nákupy značiek (nielen odevných) cez e-shopy vzrástli v minulom roku
o 100 %. „Je tu však nízka porovnávacia základňa, takže v číselnom vyjadrení
to nemusí byť až také ohromujúce,“ podotýka Drahovský.
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Ako by ste stručne zhrnuli výhody outletu z pohľadu
zákazníka? 

„Základným konceptom pre predaj v outletovom
centre je, že všetky ponúkané odevné a dizajnérske
značky musia byť originálnym značkovým tovarom
a počas celého roka musia byť ceny nižšie ako
v „normálnych“ obchodoch v rozpätí od minimálne
30% do 70%. Niektoré produkty bývajú samozrej-
me ešte lacnejšie. Zákazník si musí byť istý, že tu
kúpi lacnejšie a má mať aj dobrý pocit, že výhodne
nakúpil a ušetril peniaze. Zároveň má istotu autenti-
city značky.“

Hovoríte, že zľavy musia byť minimálne 30%. Podlieha
výška zliav nejakej kontrole z vašej strany? 

„ Každý obchod si výšku zliav stanovuje sám,
ale zároveň manažment centra kontroluje, či sa
dodržiava minimálna zľava 30%. Je to tiež zahrnuté
v zmluve o prenájme. Keď si pozrieme veľké znač-

ky, ako napríklad Nike a iné, tie mávajú zľavy až od
40 do 75% v závislosti od jednotlivých druhov tova-
ru. Ak obchodník zistil, že nakúpil priveľa tovaru,
ktorý mu zostáva na sklade, dá naň väčšiu zľavu.
Je to otázka ponuky a dopytu.“ 

D1 Outlet Bratislava otvorí svoje brány na jeseň 2011
a už v dnešnej dobe môžete hovoriť o 40% obsadenosti jed-
notlivých obchodných jednotiek. K nájomcom patria predovšet-
kým medzinárodné značky, ktoré už určite majú skúsenosti
s touto koncepciou predaja aj z iných outletov. Čo by ste
odkázali slovenským alebo českým firmám, ktoré svoju účasť
na tomto projekte zvažujú?

„Žiadne konkrétne odporúčania nie sú.
V princípe platí, že každý obchod je nezávislý a je
tzv. pod jednou strechou, ktorou je outletové cen-
trum. Každý sa musí sám vedieť rozhodnúť, či je
alebo nie je outletový predaj pre neho ziskový. My
sami však určite máme predstavu o poradenskom

mechanizme pre už konkrétneho nájomcu. Chceme,
aby všetci boli na tomto poli úspešní, a ak to tak nie
je, chceme, aby ho manažment outletového centra
podporil. Nie je to tak, že my chceme od nájomcu
len peniaze za prenájom, ako v mnohých iných
obchodných centrách. Nie, my chceme zároveň, aby
bol úspešný, od čoho závisí aj úspech celého outle-
tu, čiže nám v podstate ide o spoločný úspech. 

Žiadna slovenská alebo česká firma nemusí mať
obavy z nového konceptu. Musia len počítať
s novým okruhom a typom zákazníkov. Títo zákaz-
níci sem neprichádzajú denne. Nemáme tu super-
markety s potravinami ani kaderníctva. Sme iní.
Samozrejme, kaviarne a reštaurácie nájdete aj
u nás. Štatisticky prichádzajú ľudia do outletového
centra 3,5-krát v roku. Prichádzajú sem aj z väčších
vzdialeností preto, lebo vedia, že v rámci tohto kon-
ceptu tu nakúpia originálny značkový tovar za mini-
málne o 30% nižšiu cenu.“ 

V novembrovom vydaní nášho časopisu sme avizovali organizovanie novej
kontraktačnej výstavy pod názvom 1. medzinárodné kontraktačné dni.
Kontrakty sa mali konať druhý januárový týždeň postupne v Poprade, Nitre,
Brne a v Prahe. V decembri zverejnila stanovisko spoločnosť Veletrhy Brno, a. s.,
v ktorom dementovala pôvodnú informáciu organizátora kontraktov o prenajatí

priestorov v areáli výstaviska BVV. Veletrhy Brno, a. s., na svojej webovej
stránke informovali všetkých obchodníkov, že žiadna zmluva o prenájme prie-
storov uzatvorená nebola, a teda ani spomínané kontrakty v areáli výstaviska
nebudú. 

A ani sa nekonali, a to nielen v Brne, ale ani v ostatných mestách. „Je prav-
dou, že pôvodne sme plánovali brnianske kontrakty umiestniť do areálu
brnianskeho výstaviska a aj samotné propagačné materiály obsahovali tento
údaj. Po neúspešnom rokovaní sme akciu premiestnili do takisto atraktívnych
priestorov Bobi centra, kde sa obdobné akcie poriadajú, o čom sme, samo-
zrejme, informovali aj obchodníkov prostredníctvom našej webovej stránky,“
uvádza organizátor kontraktov Jozef Púchy. Samotné zrušenie akcie bolo podľa
J. Púchyho výsledkom nezáujmu i nerozhodnosti českých i slovenských
obchodníkov. „Chceli sme usporiadať akciu, ktorá by pri minimálnych nákla-
doch poskytla lepšie zázemie pre vystavovateľov i návštevníkov. Tomu zodpo-
vedal aj výber priestorov, kde sa kontrakty v jednotlivých mestách mali konať.
Samozrejme, ich prenájom je pre nás, ako organizátora, ekonomicky výhodný
iba pri dosiahnutí určitého počtu vystavovateľov. Nuž a pri čísle 45 prihláse-
ných firiem z Čiech i Slovenska by sme ťažko o takejto akcii mohli uvažovať.
Nerozhodnosť bola druhým dôvodom, ktorý dal červenú celej akcii. Je neuveri-
teľné, že sa nám tri dni pred začatím akcie prihlásilo 50 firiem, ktoré mali
záujem o vystavovanie. Pokiaľ by toto svoje rozhodnutie firmy urobili aspoň 
3 týždne predtým, akciu sme mohli úspešne odštartovať,“ dodáva Púchy.
Podobné problémy podľa vyjadrenia organizátora spôsobila aj sľubovaná účasť
vyše šesťdesiatich poľských firiem, ktoré prisľúbili účasť na základe podpísania
predbežnej prihlášky, ale záväzné objednávky na plochu už z rôznych dôvodov
neposlali. Podľa samotných organizátorov je teda otázne, či sa podľa avizova-
ných termínov v roku 2011 uskutočnia ďalšie kontraktačné dni. 

Prvý slovenský outlet sa stal realitou
SICH

Prípravy a aj samotná výstavba prvého slovenského dizajnérskeho outletového centra D1 Outlet Bratislava sú už v plnom prúde. Záujem zo strany nájomcov
potvrdzuje správnosť rozhodnutia pre uvedenie tohto pilotného projektu spoločnosťou IPEC Group, s.r.o. Je zrejmé, že každý z nás už nejaké to outletové
centrum v zahraničí navštívil a má svoj názor na túto formu predaja. Veríme preto, že takisto mnohí si určite nenechajú ujsť príležitosť byť pri jeho
uvedení, či už ako predajcovia, alebo ako zákazníci. O základnej koncepcii, výhodách či cenách bratislavského D1 Outletu sme sa porozprávali
s riaditeľkou pre obchodný rozvoj – pani Susanne Soltererovou.
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FANERO,s.r.o.
Ružový háj 1358/18
92901 Dunajská Streda

Tel.: 
00421/31/552-81-38
Mobil: 
00421/907-720-815
00421/907-787-292

Pozývame 
vás do našej 
expozície na 
ve trhu Styl 

v Brne 
v d och 15. 
– 17.2.2011 

v pavilóne V, 
stánok . 18.

Kontrakty zrušené 
SICH
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V súčasnosti sú platné desaťpercentné clá na obuv so zvrškom z usne
z Vietnamu a 16,5 % na podobnú obuv z Číny. ANCI venovala veľa úsilia vyšetro-
vaniu skutočnosti, že výrobcovia z Číny a Vietnamu dostávajú štátne dotácie, aby
mohli predávať svoje výrobky za nižšie ceny na exportných trhoch. Obe krajiny to
dôrazne popierajú, ANCI však naďalej tvrdo pracuje na tom, aby presvedčila EÚ
o opodstatnení tejto požiadavky.  

Ešte na začiatku minulého roka sa prezident asociácie ANCI Vito Artioli nechal
počuť, že talianska asociácia je znepokojená „nelojálnou konkurenciou“, ktorej
čelia talianske značky. Vysvetlil, že bolo nevyhnutné, aby Európska komisia objek-
tívne posúdila, či boli splnené podmienky na obnovenie represívnych ciel na dovo-
zy obuvi z Číny, Vietnamu a Macaa. Dodal, že prioritou obuvníckeho sektora bolo
v záujme spotrebiteľov obnoviť zásady transparentnosti a presadiť pravidlá ozna-
čovania a osvedčení o pôvode všetkých výrobkov importovaných do EÚ. 

Taliani bojujú za 
antidampingové clá
ZDROJ FNA 

Talianska Asociácia výrobcov obuvi ANCI požiadala EÚ o predĺženie
antidampingových opatrení na dovoz ázijskej obuvi z dôvodov
pretrvávajúcej nekalej súťaži. Clá uvalené na dovoz koženej obuvi z Číny
a Vietnamu budú v platnosti do konca marca. 

Euratex má nového šéfa
ZDROJ A FOTO TS EURATEX, SPRAC. DV

Euratex má nového prezidenta. Ešte v decembri minulé-
ho roka generálne zhromaždenie Euratexu jednomyseľne
zvolilo za svojho šéfa Alberta Paccanelliho. Funkciu bude
vykonávať v dvojročnom období počas rokov 2011 a 2012. 

Päťdesiatročný A. Paccanelli, ktorý nahradil vo funkcii
Dr. Pfneisla, je spolumajiteľom firmy Martinelli Ginetto
Group z Bergama vyrábajúcej a distribujúcej posteľnú bielizeň a bytové textílie
s vysokokvalitnou konečnou úpravou. 

A. Paccanelli má bohaté skúsenosti v medzinárodnej obchodnej poradenskej
činnosti a v textilnom priemysle. Bol konateľom spoločností Linificio
a Canapificio Group v rokoch 2000 až 2007, čiastočne aj Marzotto Group. 
Od roku 2007 je konateľom a akcionárom Martinelli Ginetto Group. 

Čína chce zachrániť eurozónu 
ZDROJ FNA, RICHARD SMITH, SPRAC. DV
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Natália Š. 
Mám pozvánku na galavečer, ktorý sa bude konať v Prahe. Na

pozvánke je uvedené dresscode SMART CASUAL. Viem, že je to športo-
vá elegancia, ale neviem, čo si mám obliecť. Mám nové čierne lodičky
s vysokým zlatým opätkom a neviem, čo ďalej. Ďakujem za radu.

Smart Casual naozaj neoznačuje večernú róbu. Smart
znamená elegantný a casual zase nenútený. Teda nenútená
elegancia. Znamená to, že sa vyžaduje oblečenie, aké u nás
s obľubou nazývame „malé čierne“, teda kokteilové obleče-
nie, ktoré však nemusí byť nevyhnutne čierne. Keďže ste si
už kúpili topánky, zrejme by sa v tomto prípade hodilo naozaj niečo čierne so
zlatými doplnkami. Tým určite nič nepokazíte. Výber jednoduchých šiat alebo
niečoho extravagantnejšieho závisí od vášho veku a postavy. Ešte jednu radu –
topánky je vhodné kupovať až po výbere oblečenia, s časovým predstihom, aby
ste sa v nich mohli „udomácniť“. Zvládnuť noc, prípadne aj tanec v nových
topánkach je náročné a v niektorých prípadoch vám môže pokaziť celý večer. 

M.H. Bratislava
Som matka dvoch malých detí a potrebovala som večerné šaty na spoločenskú udalosť.

Zašla som do jedného obchodu na Obchodnej ulici v Bratislave. Obsluhovala ma mladá vysoká
chudá predavačka. Zapáčili sa mi jedny šaty, ktoré nemali v mojej veľkosti a spýtala som sa
predavačky, či by mi ich mohli ušiť. Jej odpoveď ma šokovala: „Povedzme si úprimne, máte
nadváhu a na tie šaty by bolo treba toľko látky, že by ste to ani nezaplatili.“

Nuž, táto odpoveď nám v redakcii vyrazila dych a nepotrebuje komentár.
Poradili sme mladej žene, nech ide za majiteľom a informuje ho o tom, koho
zamestnáva a žiada, aby sa jej predavačka ospravedlnila. Naším ďalším odpo-
ručením bolo už nikdy viac do tohto obchodu nevstúpiť. Určite dôjde aj na
známe slovenské porekadlo - zlé správy sa šíria rýchlo. 

Otázniky nad vašimi hlavami

Čína urobila krok, ktorý niektorých prekvapil, ale iní ho naopak považujú za
nevyhnutný. Ponúkla krajinám eurozóny podporu na prekonanie dlhovej krízy.
S najväčšími devízovými rezervami v histórii, 2,4 bilióna dolárov, je Čína pripravená
doplniť MMF a zasiahnuť tak, aby niektoré ekonomiky eurozóny neklesali
a nestiahli so sebou aj ostatné krajiny s touto menou. 

Hovorca ministerstva zahraničia Číny Ťinag Yu uviedol, že Čína je pripravená
podporiť prekonanie finančnej krízy a realizáciu hospodárskeho oživenia eurozóny.
„EÚ by sa stala hlavným trhom pre čínske investície,“ dodal. 

S väčšími finančnými prostriedkami ako má MMF chce Čína zasiahnuť do
európskej dlhovej krízy, zastávať vlastné exportné záujmy a otvoriť dvere význam-
ným investíciám v rozvinutých ekonomikách. To tiež znamená, že Čína postupne
ustupuje od nákupu štátnych dolárových dlhopisov a bude investovať do eurových
dlhopisov európskych priemyselných odvetví. Trhy zrejme budú potrebovať nejaký
čas na to, aby strávili dôsledky takejto priamej ponuky. Podporou významných eko-
nomík sa Čína snaží zabrániť ďalšiemu poklesu dôležitých vývozných trhov do hlb-
šej dlhovej krízy. 
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Konkrétne, podľa novely sa zmeny týkajú kultúrnych, umeleckých, športových, vedec-
kých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, teda aj služieb na výstavách
a veľtrhoch vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb. Pri dodaní
týchto služieb zdaniteľnej osobe (registrovanej alebo neregistrovanej pre DPH) sa miesto
dodania určí ako miesto, kde je usadený odberateľ služieb, t. j. podľa základného pravidla.
Ide o povinnú transpozíciu článku 3 smernice Rady 2008/8/ES. To znamená, že ak ste
registrovaný platiteľ DPH v SR, vaša faktúra už nebude navýšená o DPH a nebudete si už
musieť podávať žiadosť o vrátenie DPH v inom členskom štáte EÚ, ako tomu bolo dote-
raz. Dochádza vlastne k samozdaneniu. V prípade, že neregistrovanému platiteľovi DPH

budú poskytnuté vyššie uvedené služby, je povinný sa registrovať bez ohľadu na dosiah-
nutú výšku obratu pre účely registrácie a to podľa paragrafu 7a Zákona č. 222/2004 
Z. Z. o dani z pridanej hodnoty. 

V prípade dodania služieb v súvislosti so vstupom na vyššie spomínané podujatia, ako
aj doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľ-
nej osobe, sa miestom dodania rozumie miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.
Pri dodaní vyššie uvedených služieb osobe inej ako zdaniteľnej osobe nedošlo v rámci
novely k žiadnym zmenám, postupuje sa tak ako doteraz.

Faktúry zo zahraničných výstav už bez DPH
SICH, ZDROJ: DRSR

Novela zákona č. 490/2010 Z. z., z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov prináša s účinnosťou od 1.1.2011 viaceré zmeny. Jednou z nich je aj to, že pri tohtoročných faktúrach za účasť na zahraničných výstavách už bude
suma na faktúre bez DPH. 

Zmeny v elektronickom 
podávaní dokumentov 
DRSR.SK

Daňové riaditeľstvo SR oznamuje používateľom Autorizovaných elektronických služieb (AES), že s účinnosťou od 
1. 1. 2011 je platná nová podpisová politika, ktorú vydal Národný bezpečnostný úrad SR. Je potrebné, aby si každý použí-
vateľ AES zaregistroval túto novú politiku do operačného systému Windows na svojom počítači použitím inštalačné-
ho súboru PP2011.zip. 

Preinštalovanie verzie podpisového komponentu sa týka všetkých používateľov autorizovanej služby elektronického doručova-
nia dokumentov bez ohľadu na skutočnosť, či sú doručované dokumenty podpisované zaručeným elektronickým podpi-
som, alebo označované elektronickou značkou podateľne portálu eTax DR SR a bez ohľadu na spôsob prístupu
k službe elektronického podávania dokumentov (webové rozhranie aplikácie alebo špecifická aplikácia pre elektronic-
ké podávanie súhrnných výkazov DPH). 

S účinnosťou od 1. 1. 2011 je zároveň platná nová elektronická značka, ktorú vydalo Daňové riaditeľstvo SR z dôvodu,
že nová podpisová politika pre rok 2011 vyžaduje hashovací algoritmus SHA2 namiesto doteraz používaného algorit-
mu SHA1. 

Nová elektronická značka sa nainštaluje inštalačným súborom EZ_cert_end_user_v2.ZIP. Preinštalovanie elektro-
nickej značky vykonávajú iba používatelia, ktorí komunikujú s daňovou správou na základe uzatvorenej Dohody o spôsobe doručova-
nia písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpi-
som, uzatvorenej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Pre použitie novej elektronickej značky je nevyhnutný operačný systém Windows XP Service Pack 3 a vyššie.
Bližšie informácie sú zverejnené na stránkach portálu Daňovej správy SR.

Zníženie 
dovozných 
kvót bavlny
ZDROJ FNA, SPRAC. DV

Podľa Čínskeho národného bavlnárskeho
centra Čína zníži dovozné kvóty na bavlnu pre
rok 2011 na 2,6 milióna ton a čoskoro zverej-
ní oficiálne kvóty. 

Na približne 1,71 milióna ton importovanej
bavlny bude uvalené pohyblivé clo, pričom
894 tisíc ton bude importovaných pod 
1 % clom.

V roku 2010 vydala Čína dovozné kvóty na
celkom 3,59 milióna ton bavlny. Za prvých
jedenásť mesiacov roku 2010 doviezla Čína
kvôli poklesu domácej produkcie 2,38 milióna
ton bavlny. Čínska bavlnárska asociácia odha-
duje, že produkcia bavlny v krajine klesne
medziročne o 2,1 %, na 6,65 milióna ton
v roku 2010.

Ceny bavlny výrazně vzrostly v průběhu podzimu kvůli nájezdu spekulantů
a přestože za poslední týdny cena spadla o desítky procent, meziročně je bavlna
stále o čtvrtinu dražší. „Předpokládáme, že se na původní hodnoty už asi nevrátí.
Vše bude záviset na poptávce z Číny,“ uvedl pro deník E15 prezident Asociace tex-
tilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) Jiří Kohoutek. Čína je největší
světový producent i importér bavlny. Jen v září vzrostl její dovoz podle společnosti
X-Trade Brokers meziročně o 96,6 procenta. 

„Vyšší náklady máme celý rok. V některých okamžicích byla cena suroviny
i dvojnásobná. Doufáme, že cenová bublina brzy splaskne,“ uvádí finanční ředitel
firmy Veba Miloslav Geisler. Největší české textilce klesly meziročně tržby o patnáct
procent a musela propustit 220 zaměstnanců. „Spadla především poptávka

v Africe,“ zdůvodňuje propad Geisler. „A částečně je to i tím, že minulý rok byl pro
nás výjimečně úspěšný,“ dodal. Firma příští rok čeká oživení africké poptávky
a nárůst tržeb o deset až patnáct procent. 

A podobný vývoj tržeb čekají podle Kohoutka i ostatní textilky. „Dlouhodobá
prosperita ale bude záviset na tom, zda si najdou komoditu, v níž nevládne tak
silná konkurence,“ tvrdí prezident textilní asociace. Dobrou cestou je podle něj
například výroba technického textilu či specializovaných materiálů. 

Takovou cestou se vydala například českoskalická textilka Platex, jež se specia-
lizuje na knihařská plátna. Pětaosmdesát procent výroby, což jsou statisíce metrů
plátna, exportuje do arabských zemí. „Pronikáme i do Spojených států s textiliemi
pro tunerový a inkoustový potisk,“ uvedl ředitel společnosti Radek Dostál.

Textilky čekají na oživení v Africe a v Arábii 
ZDROJ E15.CZ, PETR SVOBODA

Textilní firmy, které přežily krizi, čeká rok stability, shodují se oslovení odborníci. Klíčové ale bude, zda se oživí poptávka v arabském světě 
a v Africe a zda na trzích výrazně nevzroste cena bavlny jakožto základní suroviny textilního průmyslu. Její zásoby jsou přitom podle obchodníků
nejnižší od roku 1925.
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FASHION jeseň/zima 2011

FELINA /Slovensko/, s.r.o., 
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava

tel.: 02/43 42 61 14, fax: 02/48 28 23 91, 
www.felinainternational.com

ispo – 

  the international 
sports business 
       network
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www.ispo.com

Messe München GmbH, Messegelände, 81823 Mníchov, 
info@ispo.com, www.ispo.com, len pre odborníkov

Informácie pre návštevníkov zo SR a ČR: EXPO-C+S, Brno
Tel./Fax +420 545 176 159, info@expocs.cz, www.expocs.cz
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www.dpk.czwww.dpk.cz

eský výrobce eský výrobce 
detské certi  kované obuvidetské certi  kované obuvi
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exkluzivní pánská 
pletená móda

kompletní nabídka 
luxusní pánské konfekce

luxusní pánská móda 
pro slavnostní  příležitosti

značkové pánské košile

dámská  i pánská  
jeans móda

společenské a sportovní
pánské kalhoty

originální dámské 
pláště a bundy

luxusní dámská pletená
móda do vel. 52

moderní design pro ženy

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme

na prezentaci nových kolekcí níže uvedených námi zastupovaných 
německých značek pro sezonu podzim-zima 2011,

která se uskuteční

v době od 7.2. – do 28.2.2011
ve vzorkovně firmy

Strážnice 

Veselská 742
www.sohajka.com

Termín kontraktů si můžete dojednat
na tel.čísle 518 334 269
mob. čísle 603 153 552

Těšíme se na milé setkání s Vámi.
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pavilon
V185

Brno

www.anita.com

STYL · 15. – 17.02.2011 · Brno · Výstaviště, pavilon F

ANITA, obchodní zastoupení
Phone: + 421 335 573 165  ·  E-Mail: slezakova@anita.sk 



Groz-Beckert Czech s.r.o.
U Sirkárny 252, 370 41 Ceské Budějovice, Czech Republic,
Phone +420 38 7016111, Fax +420 38 7016471, e-mail: contact_gbcz@groz-beckert.com

KNITTING I WEAVING I FELTING I TUFTING I SEWING

HOW IS IT POSSIBLE?

Mise budoucnost: V novém technologickém a vývojovém centru (TEZ) vytváří uživatelé a výrobci

strojů společně s Groz-Beckert pokrok v textilním průmyslu. Cílem jsou inovativní výrobky a

služby – k účelům, které lidem odkryjí netušený potenciál. Mohou technické textilie v blízké

budoucnosti umožnit realizaci mostů velkolepých rozměrů? Jakou vizi máte vy?

www.groz-beckert.com



Tatrawood | Poprad  058 01 | Alžbetina 18 | Tel.: +421527881551 Roderico | Bratislava 851 01 | Einsteinova 18 | AUPARK | Tel.: +421263530761
Pieštany 921 01 | Kukucínová 13 | Tel.: +421337741839 

tatrawoodslovakia@gmail.com | tatrawood.sk

CATALOGUE & STORE FINDER: WWW.CAMELACTIVE.DE

MENSWEAR

LEATHERWEAR

SHOES

BAGS

WATCHES

GLASSES

ACCESSORIES

UNDERWEAR

SVETOVÁ ZNAČKA VO VAŠOM OBCHODE!
STAŇTE SA EXKLUZÍVNYMI ZÁSTUPCAMI VO VAŠOM REGIÓNE.

TATRAWOOD – SVETOVÁ KOŽENÁ GALANTÉRIA!



Tandem plus crc, s.r.o.,  052 01 Spišská Nová Ves, tel.: +421/53/442 74 10, www.tandem.sk, E-mail: tandem@tandem.sk


